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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 19/2018, дел. број 4-231/2018-II од 05.07.2018. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 19/2017, дел. број 4-232/2018-II од
05.07.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку - САНАЦИЈА ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ
ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ПЛАНДИШТУ

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3
III Предмер радова са техничким описом радова 3

IV
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова

4

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10
VI Образац понуде 22
VII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 26
VIII Образац трошкова припреме понуде 31
IX Образац изјаве о независној понуди 32
X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.

Закона
33

XI Списак референтних наручилаца радова 34
XII Потврда о референтним изведеним радовима 35
XIII Потврда о кадровској опремљености радне снаге 36
XIV Изјава о обиласку локације и увиду у техничку

документацију
37

XV Модел уговора 38

Конкурсна докумнетација укупно садржи 50 странe.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Адреса: Војводе Путника 38. Пландиште
Матични број: 08057567
ПИБ: 102002904
Шифра делатности: 8411
Интернет страница: www.plandiste-opstina.rs
Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка спроводи се отвореном поступаку јавне набавке 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.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 19/2018. су радови – САНАЦИЈА ПАРКИНГА И
ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
У ПЛАНДИШТУ

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Милош Манојловић
Е - mail адреса (телефон): milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs, 013/862-166 (звати од
7-15 часова)

6. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
понуда

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 19/2018 су радови – САНАЦИЈА ПАРКИНГА И
ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
У ПЛАНДИШТУ

Назив и ознака из Општег речника набавки – 71320000 - Услуге техничког пројектовања

2. Јавна набавка није обликована по партијама.

III ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДОВА

У поступку јавне набавке бр. 19/2018 – САНАЦИЈА ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ
СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У
ПЛАНДИШТУ понуђач је у дужан да изведе радове према следећим захтевима:

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова и место извођења
радова:
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Предметни радови морају бити изведени према техничком опису радова из Идејног
пројекта бр Е-П/1299, количинама из предмера а наведеним у табели Обрасца понуде
(Oбразац 1.). Радови се изводе на кат. парцели бр. 590, 593/1, 603, 1590/3, 1606 К.О.
Пландиште.

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.

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 1 (један) дана пре истека рока за
подношење понуда
Потврда о обиласку локације представља  услов за учешће у поступку предметне
јавне набавке.

Подношење захтева:
Захтев за обилазак објекта и увид у техничку документацију се може доставити на
један од следећих начина:
- ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ - на e-mail: milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs
- ФАКСОМ - на број: 013/861-134
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:
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Р.бр
УСЛОВИ ДОКАЗИ

1. Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

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.

2.

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

дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично

дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.

тач. 2) ЗЈН);

Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно

уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица,

односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се

потврђује 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
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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
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) ЗЈН);

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.

4.

Да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду,

запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности
која је на снази у време. подношења

понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

ИЗЈАВA којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач.

1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом

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:

A) НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Р.бр УСЛОВИ ДОКАЗИ

а) Извештај о бонитету за јавне набавке
БОН-ЈН Агенције за привредне регистре,
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1.

а) Да је понуђач у претходне 3 (три)
године (2015, 2016 и 2017) остварио

пословни приход у износу од најмање
10.000.000,00 динара без ПДВ-а

(збирно);

б) Да је понуђач био ликвидан у
последњих 6 месеци, који претходе

месецу објављивања позива за
подношење понуда;

Регистар финансијских извештаја и
података о бонитету правних лица и
предузетника, који садржи статусне

податке понуђача, сажети биланс стања и
успеха и показатеље за оцену бонитета за
претходне три обрачунске године (2015,
2016 и 2017. година). Уколико у обрасцу
БОН-ЈН нису доступни подаци за 2017.
годину, потребно је доставити биланс
стања и биланс успеха за 2017. годину.

Привредни субјект који у складу са
Законом о рачуноводству води књиге по
систему простог рачуноводства доставља
биланс успеха, порески биланс и пореску
пријаву за утврђивање пореза на доходак

грађана на приход од самосталне
делатности за претходне три обрачунске
године (2015, 2016. и 2017. 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 (2015, 2016. и 2017.

година).

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, као и податке о данима
неликвидности.

Уколико достављени Извештај БОН-ЈН,
не садржи податке  о данима

неликвидности, понуђач је дужан да
достави Потврду Народне банке Србије да
понуђач у последњих 6 месеци 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.
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Б) ДОВОЉАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ ДОКАЗИ

2.

Да је понуђач у претходне три (3)
пословне године (2015, 2016, и 2017.)

извршио услуге изградње пута или
саобраћајнице у износу од најмање

5.000.000,00 динара (минимум 3
уговора).

Уговор са наручиоцем, окончана
ситуација и потврда о реализацији

предметног Уговора (потврде морају
имати следеће податке: назив и адресу
наручиоца, назив и седиште понуђача,

тачан назив и локалитет извршених
услуга, контакт особу наручиоца и

телефон, потпис одговорног лица и печат
наручиоца) – референтна листа и

потврда о референцама.

B) ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ ДОКАЗИ

3.

1. Да понуђач има на располагању
следећу механизацију и опрему:

1) минимум 1 (једно) теретно возило
(путарац)

2) минимум 3 (три) теретна возила -
камион са кипом носивости минимум

10т
3) минимум 1 (једно) радно возило

ровокопач
4) минимум 1 (једно) радно возило

вибро ваљак преко 12т
5) минимум 1 (једно) радно возило –

финишер
6) минимум 1 (једно) радно возило –

грејдер

Испуњавају га понуђач, и учесници
заједничке понуде заједно

1) За сва моторна возила за која је у
смислу Закона о безбедности саобраћаја

на путевима обавезна регистрација и
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.
За радне машине за које у смислу Закона о
безбедности саобраћаја на путевима није

обавезна регистрација и поседовање
регистрационих ознака, достављају се
картице основних средстава,рачун о

куповини , пописна листа или уговор о
закупу или зајму са доказом о власништву

закуподавца - зајмодавца, или уговор о
лизингу;

ИИ
ИИ.

Г) ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ ДОКАЗИ

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:

1) Минимум 1 (један) одговорни

Попуњен, потписан и оверен образац
Потврде о кадровској опремљености

спецификација радне снаге са следећим
прилозима:

За одговорног извођача радова из тачаке
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4.

извођач радова са лиценцом број 412
или 415, који мора да буде запослен
на неодређено време или одређено
време или ангажован за обављање

привремених и повремених послова
или ангажован по уговору о делу или
о допунском раду код понуђача или

учесника у заједничкој понуди;

2) Минимум 15 (петнаест) радника
грађевинске струке, који морају да

буду запослени на неодређено време
или одређено време или ангажовани

за обављање привремених и
повремених послова или ангажовани
по уговору о делу или о допунском
раду код понуђача или учесника у

заједничкој понуди – путари, возачи,
руковаоци грађевинским машинама;

1) потребно је доставити следеће:
- лиценцу и потврду о важењу истих које

издаје Инжењерска комора Србије,
- образац (М) пријаве и одјаве на
осигурање или уговор о обављању

привремених и повремених послова или
уговор о делу или уговор о допунском

раду, зависно од начина ангажовања или
извод из АПР-а за предузетнике, уз сваки

уговор доставити и (М) образац.

За лица наведена у тачки 2) Потребно је
доставити следеће:

- обрасце (М) пријаве и одјаве на
осигурање или уговор о обављању

привремених и повремених послова или
уговор о делу или уговор о допунском
раду,зависно од начина ангажовања, уз
сваки уговор доставити и (М) образац.

Обилазак локације:
Обилазак локације је обавезан и вршиће се по претходно поднетом писаном

Захтеву за обилазак локације.
Наручилац ће организовати обилазак локације свим заинтересованим

понуђачима који су поднели Захтев, према редоследу приспећа. Обилазак локације се
може извршити најкасније 1 (један) дан пре истека рока за подношење понуда

Потврда о обиласку локације представља  услов за учешће у поступку
предметне јавне набавке.

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
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.
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- 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, 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.
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).
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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 – САНАЦИЈА ПАРКИНГА И
ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У
ПЛАНДИШТУ ЈН 19/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до
20.07.2018. 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.
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 - попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац структуре цене - попуњен, потписан и печатом оверен;
- Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења

заједничке понуде;
- Образац трошкова припреме понуде - попуњен, потписан и печатом оверен;
- Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и печатом оверен;
- Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2 Закона, - попуњен,

потписан и печатом оверен;
- Списак референтних наручилаца радова и Потврду о референтним изведеним

радовима;
- Потврда о кадровској опремљености;
- Изјава о обиласку локације и увида у техничку документацију - попуњен,

потписан и печатом оверен;
- Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - оверену и потписану БЛАНКО

СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење;
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- 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 20.07.2018. године у 11,30 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.

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.



Страна 13 од 50

Измене и допуне понуде за јавну набавку бр. 19/2018 „САНАЦИЈА ПАРКИНГА
И ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ
ПУТНИКА У ПЛАНДИШТУ“, 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. 19/2018 „САНАЦИЈА ПАРКИНГА И
ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
У ПЛАНДИШТУ“, 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. 19/2018 „САНАЦИЈА
ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ПЛАНДИШТУ“, НЕ ОТВАРАТИ - треба доставити на адресу:
Општина Пландиште, Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште са назнаком:
„ИЗМЕНА / ДОПУНА / ОПОЗИВ / ИЗМЕНА И ДОПУНА - „САНАЦИЈА
ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ПЛАНДИШТУ“, ЈН 19/2018, 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, 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,
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
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. тачка 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.
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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. Закона и то податке о:

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у овој конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка 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.
Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације
потписане од стране одговорног извођача радова и  надзорног органа. Основ за плаћање
поред уговора и  окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са
позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља
извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране Надзорног
органа.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
Авансно плаћање није предвиђено.

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.
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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 цену 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. ПРИМЕНА ПОСЕБНИХ УЗАНСИ О ГРАЂЕЊУ

Ако се у току извршења радова (извођења радова) појаве вишкови радова, наручилац
ће поступити у складу са Посебним узансама о грађењу.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија – 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 22-
26,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

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да уз понуду достави:

1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то оверену и потписану
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење на износ од 10% од вредности
понуде без обрачунатог ПДВ-а, 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.
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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 не поднесе средство финансијског обезбеђења за добрo
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

II Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у
року од седам дана по закључењу уговора, наручиоцу достави:

2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла и то оверену и потписану
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење, са клаузулама безусловна и
платива на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора без
обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се
продужи.

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 добро извршење посла активира се:
а) уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором о јавној набавци.

3. Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року и то оверену
и потписану БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење, са клаузулама
безусловна и платива на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности
уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног
рока, понуђач предаје наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора што ће
бити констатовано Записником о примопредаји радова.

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 добро извршење посла активира се:
а) уколико изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.



Страна 17 од 50

Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року наручилац сме да
наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 15 дана од
дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним
захтевом Наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и
недостатке отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs или факсом на број
013/861-134 (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 часова до 15 часова. 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, ЈН бр. 19/2018“.
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.

15. 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
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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,
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.

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.
Уколико је понуђач ималац  права интелектуалне својине за предметну јавну набавку
дужан  је да у оквиру своје понуде достави и изјаву о интелектуалној својини.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

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: milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs, факсом на број 013/861-134 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
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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.

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 19/2018;
(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
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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 10 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 3 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.
Након што наручилац изабраном понуђачу достави потписани уговор, изабрани
понуђач је дужан да у року од 3 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
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(Образац 1.)

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку, САНАЦИЈА
ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ПЛАНДИШТУ ЈН 19/2018

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 који ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.



Страна 24 од 50

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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ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЦЕНА

Санација паркинга и пешачких
стаза иза цркве између зграда у

улици Војводе Путника у
Пландишту

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:
- Не може бити дужи од 90 календарских

дана од дана увођења извођача у посао
____ 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.

- 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;
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

Не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда

____ дана од дана отварања понуда

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 САНАЦИЈА ПАРКИНГА И
ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
У ПЛАНДИШТУ, ЈН 19/2018

број
поз. опис радова јединица

мере
количина

радова
јединична

цена
износ

динара

1.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.01. ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И
ОБЈЕКТА
Пре почетка радова Извођач је дужан да изврши
потребна обележавања осовина саобраћајница,
раскрсница и објеката. Приликом извођења
радова осигурати и чувати полигоне тачке, репере
и сталне тачке. Обрачун изведених радова врши
се по метру дужном исколчене трасе. м1 183,00

1.06. РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА
Постојеће коловозе свих врста,које по пројекту
треба уклонити, разрушити машинским путем
заједно са подлогом,која је просечне дебљине
д=25-40 цм. различитих састава. Материјал
добијен рушењем коловоза утоварити у
транспортно средство и транспортовати до
депоније коју одреди надзорни орган, истоварити
и распланирати. Обрачун се врши по метру
квадратном порушеног коловоза за сав рад,
материјал и транспорт. м2 560,00

1.09. РУШЕЊЕ ПАРКИНГА И ДЕО ПЕШАЧКИХ
СТАЗА
Постојеће пешачке стазе свих врста, које по
пројекту треба уклонити, порушити машинским
путем заједно са подлогом, која је просечне
дебљине д = 20 - 30цм различитих састава и
транспортовати до  најближе депоније. Обрачун
изведених радова врши се по метру квадратном за
сав рад, материјал и транспорт.
а) дебљине  20 цм м2 300,00

1.11. ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА ЗА
НАСТАВАК АСФАЛТНИХ РАДОВА
На деловима где се постојећи асфалтни коловоз,
према пројекту, проширује или наставља, треба
извршити степенасто засецање асфалтног
коловоза пнеуматским чекићем са откопном
лопатицом или циркуларним резачем.Линија
засецања на површини коловоза треба да је
права.Материјал добијен рушењем утоварити у
возило, транспортовати на депонију или
употредити на градилишту.Обрачун изведених
радова врши се по метру дужном припремљеног
коловоза за наставак а према горњем опису. м1 24,00

1.13.

ЗАШТИТА ИНСТАЛАЦИЈА (према
најповољнијој понуди и сагласности инвеститора)
На испланирану и збијену површину рова
положити пластичне или бетонске кабловнице
или полукабловнице, да би се у исте могло
накнадно сместити потребне инсталације,
проверити положај и висину елемента или по
налогу надзорног органа.Обрачун избедених
радова врши се по метру дужном за сав рад и
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материјал,зависно од врсте кабловница-
полукабловница.
б) ТТ - 2ПВЦ Ø110, м1 10,00

1.14. ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ
ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА
Постојећи шахтови канализације и сливници, који
својим висинским положајем не одговарају
новопројектованим котама, уклапају се уз
одговарајуће издизање-спуштање рама од жељеза,
уз рушење и израду бетонског јастука испод рама.
Сав материјал настао овим послом утоварити у
возило, транспортовати на депонију, истоварити и
распланирати. Обрачун изведених радова врши се
по комаду регулисаног шахта и/или сливника, за
сав рад и материјал. ком 6

1.19. РУШЕЊЕ ПЛОЧАСТОГ ПРОПУСТА
Рушење плочастог пропуста обухвата  демонтажу
пропуста, утовар у камион као и одвоз до
депоније коју одређује надзорни орган или
инвеститор.  Обрачин се врши по метру дужном
демонтираног,утовареноги транспортованог
материјала цевастог пропуста. м1 4

УКУПНО
1:

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.04. ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ
РОВОКОПАЧЕМ
Извршити ископ у широком откопу према
пројектованим котама и нагибима према
попречним профилима. Предвиђено је да се 80%
ископа изврши машинским путем а 20% ручно.
Ископани земљани материјал депоновати или
транспортовати на локацију коју одреди надзорни
орган. Обрачун изведених радова врши се по
метру кубном ископаног  материјала, депонованог
или утовареног у возила и транспортованог на
најближу депонију ( по избору инвеститора или
надзорног органа).
а) у земљи II категорије м3 200,00

2.07. ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ
МАТЕРИЈАЛА
Рад на изради насипа од земљаног материјала
обухвата насипање земље из ископа или довежене
из позајмишта, разастирање потребно влажење
или сушење, планирање, набијање према
прописима и контролно испитивање. Обрачун
изведених радова врши се по метру кубном
готовог насипа у збијеном стању за сав рад,
материјал и контролна испитивања. м3 25,00

2.09. ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ
Обрада постељице састоји се од планирања
постељице по пројектованим котама и допунског
збијања на целој ширини планума до тражене
збијености. Завршно ваљање извршити глатким
ваљком да би се добила равна површина
постељице. Обрачун изведених радова врши се по
метру квадратном за сав рад и материјал, са
контролним испитивањима. м2 1065,00

2.10. ПЛАНИРАЊЕ РАВНИХ ПОВРШИНА
Рад обухвата  равних површина где није
предвиђено хумузирање. Планирање извршити са
тачношћу ±3цм, са просечним откопом или
довозом сувишног материјала од 0.05 м3 / м2. м2 420,00
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Обрачун изведених радова врши се по м2 за сав
рад и материјал.

УКУПНО
2:

3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ
КОНСТРУКЦИЈЕ

3.01.
ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ
ЗБИЈЕНОГ ЗРНАСТОГ
КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
Рад обухвата набавку и уграђивање зрнастог
каменог материјала у носиви слој коловозне
конструкције.На испланирану и уваљану
постељицу наноси се зрнасти камени материјал,
разастире грејдером или другим погодним
средством, кваси и набија до захтеване збијености
статичким и вибрационим средствима.Обрачун
изведених радова врши се по метру кубном, за сав
рад, материјал, набавку и транспорт каменог
материјала и контролна испитивања.

а) од дробљеног каменог материјала 0/31,5 м3 115,00
а) од дробљеног каменог материјала 0/63 м3 165,00

3.05. ИЗРАДА ГОРЊЕГ БИТУМИНИЗИРАНОГ
НОСИВОГ СЛОЈА (БНС)
Обрачун изведених радова врши се у метрима
квадратним горње површине стварно урађеног
слоја. У цени су садржани сви трошкови набавке
материјала, производње и уграђивања асфалтне
масе, превоз, опрема претходна и контролна
испитивања и сви остали трошкови потребни за
извођење радова.
а) БНС 22Б  д=6 цм од дробљеног каменог агрег.
са више фракција м2 636,00

3.06. ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА -
АСФАЛТБЕТОНА
Обрачун изведених радова врши се у метрима
квадратним горње површине стварно урађеног
слоја. У цени су садржани сви трошкови набавке
материјала, производње и уграђивања асфалтне
масе, превоз, опрема претходна и контролна
испитивања и сви остали трошкови потребни за
извођење радова.
а) АБ11  д= 4 цм м2 636,00

3.08. УКЛАПАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТРОТОАРА У
НОВОПРОЈЕКТОВАНИ
КОЛОВОЗ БЕТОНОМ
На лицу места преко припремљене подлоге
урадити стазу од бетона МБ 20 и уклопити је у
пројектовани коловоз.
Обрачун изведених радова врши се по

квадратном метру изграђене бетонске стазе за сав
рад и материјал са потребним испитивањима и
осталим трошковима.

м2 14,00

3.10. ИЗРАДА ПАРКИНГА ОД БЕТОНСКИХ
ПРЕФАБРИКОВАНИХ
ЕЛЕМЕНАТА НА СЛОЈУ ДРОБЉЕНОГ
КАМЕНОГ АГРЕГАТА 2/4
Полагање бетонских елемената је ручно на слоју
камене ситнеж д= 4 цм. Положене бетонске
елементе треба уваљати лаким статичким ваљком
у два правца. Фуге између плоча попуњава ју се
песком помоћу метле. Обрачун изведених радова
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врши се по метру квадратном за сав рад и набавку
материјала.
а) плоче по избору инвеститора д=8 цм м2 240,00
б) префабриковане плоче димензија 10/10/8 цм за
раздвајање
паркинг места м2 6,00

3.15. ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА
Полагање нових бетонских ивичњака у бетонску
подлогу МБ20 са фуговањем спојница цементним
малтером. Обрачун изведених радова врши се по
метру дужном положеног ивичњака, за сав рад и
материјал укључујући и набавку и транспорт
ивичњака .
а) димензија 18/24 м1 400,00
б) димензија 12/18 м1 65,00

УКУПНО
3:

4. ОДВОДЊАВАЊЕ

4.07. ИЗРАДА СЛИВНИКА СА РЕШЕТКОМ
После израде тампонског слоја обележити
сливничко место, а према прилогу из пројекта
израдити сливник од набијеног бетона МБ 20 и
поставити челичну решетку. Тело сливника са
таложником је 1.5м, унутрашњег пречника 40 -
45цм. Сливник се повезује са канализацијом.
Ценом обухватити и пробијање и прикључење
канализације на шахт.
Обрачун изведених радова врши се по комаду

изграђеног сливника, према горњем опису а
ценом су обухваћени сви трошкови набавке и
израде. ком 1

4.09. ИЗРАДА РЕВИЗИОНОГ ОКНА
Након обележавања положаја ревизионог окна,а
према прилогу из пројекта израдити ревизионо
окно од набијеног бетона МБ 20 и поставити
поклопац. Материјал за израду ревизионог окна
као и начин уграђивања да су у складу са важећим
прописимаи стандардима. Обрачун изведених
радова врши се по комаду изграђеног ревизионог
окна.Ценом су обухваћени сви радови и трошкови
око набавке и контроле. ком 1

4.10. ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ
Рад на полагању канализационих цеви састоји се
у ископу рова, полагању цеви и затрпавању рова
са набијањем, у свему према пројекту и овим
техничким условима. Ископ рова извести према
пројекту. Ровови се, зависно од дубине ископа,
морају разупирати. Начин разупирања предлаже
извођач радова, а одобрава га надзорни орган. За
време ископа осигурати црпљење воде ако се
укаже потреба. Обрачун изведених радова врши
се по метру дужном положене канализационе
цеви према типу и пречнику, а у цену су
укључени сви трошкови око ископа, израде,
набавке потребног материјала, транспорта и
контроле.
а) пречника Ø 250 мм м1 33,00

4.15. ИЗРАДА АБ РАМОВСКОГ ПРОПУСТА 50/50 м1 4,00
допунски ископ постојећег земљаног канала за
постављање пропуста
планирање постељице
шљунчани јастук
шљунчани клин
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подлога од набијеног бетона МБ 20
двоструко арм. бет.пропуст 50/50 цм
чеони зидови од бет. МБ 20
бет. праг МБ20
облога канала од бет плоча

УКУПНО
4:

5.  ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

5.01. ПРЕМА ПОСЕБНОМ ПРОЈЕКТУ ком

УКУПНО
5:

СВЕГА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
4. ОДВОДЊАВАЊЕ
5. ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

УКУПНО:

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

Датум М.П. Потпис понуђача



Страна 31 од 50

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. Потпис понуђача

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно
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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 САНАЦИЈА ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ
ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ПЛАНДИШТУ, ЈН 19/2018
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 ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
(Образац 5.)

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 САНАЦИЈА ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ
СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У
ПЛАНДИШТУ, ЈН 19/2018, 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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XI СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА РАДОВА
(Образац 6.)

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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XII ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА
(Образац 7.)

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
__________________________________________________________________________,
у уговореном року и квалитету, на уговорени начин, без примедби.

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке број
19/2018 „САНАЦИЈА ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ
ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ПЛАНДИШТУ“, наручиоца ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ и у друге сврхе се не може користити.

Датум

________________ М.П.

Потпис референтног наручиоца радова

___________________________________

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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XIII ПОТВРДА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ РАДНЕ СНАГЕ
(Образац 8.)

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.
11.
12.
13.
14.
15.

Датум М.П. Потпис понуђача
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XIV ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У ТЕХНИЧКУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ

(Образац 9.)

За јавну набавку: САНАЦИЈА ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ
ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ПЛАНДИШТУ, ЈН 19/2018

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Изјављујемо да смо дана ________2018. године, обишли локацију која је предмет јавне
набавке број 19/2018 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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XV МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 19/2018

Закључен између:

1. НАРУЧИОЦА - Општине Пландиште, са седиштем у Пландишту, улица Војводе
Путника бр. 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 ___________________ 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“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда, спровео
отворени поступак набавке радова – САНАЦИЈА ПАРКИНГА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА
ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ПЛАНДИШТУ, ЈН
бр. 19/2018.
- 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 САНАЦИЈИ ПАРКИНГА И
ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
У ПЛАНДИШТУ.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на САНАЦИЈИ ПАРКИНГА И
ПЕШАЧКИХ СТАЗА ИЗА ЦРКВЕ ИЗМЕЂУ ЗГРАДА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
У ПЛАНДИШТУ, у свему према усвојеној понуди Извођача број _________ од
__________. године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део овог уговора.

ОБАВЕЗЕ  ИЗВОЂАЧА

Члан 2.
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Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе у складу са
техничком документацијом и овим уговором, Законом о планирању и изградњи
(,,Службени гласник РС“, бр. 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 чланом 80. став 14. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.

Напомена: У случају да понуђач наступа са подизвођачем у уговор се уносе и подаци о
подизвођачу односно о свим учесницима из заједничке понуде.

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.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а
најкасније у року од седам дана по закључењу уговора, наручиоцу достави:

1. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла и то оверену и потписану
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење, са клаузулама безусловна и
платива на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора без
обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се
продужи.
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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 добро извршење посла активира се:
а) уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором о јавној набавци.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова,
наручиоцу достави:

2. Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року и то оверену
и потписану БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење, са клаузулама
безусловна и платива на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности
уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног
рока, понуђач предаје наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора што ће
бити констатовано Записником о примопредаји радова.

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 добро извршење посла активира се:
а) уколико изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року наручилац
сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 15
дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са
писаним захтевом Наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог
извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг
привредника.

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
детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним
активностима – по позицијама, на предметној локацији. Динамички план мора бити
потписан и оверен од стране Извођача и стручног надзора.

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).

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
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пропуста и одступања у процесу извођења радова.
Извођач се обавезује:

1. да пре почетка радова потпише Главни 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.

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, 91/2015 и 113/2017) 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 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 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;

17. да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни
обрачун;

18. да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

19. да по напуштању простора градилишта отклони сав преостали материјал, опрему
и све привремене градилишне инсталације;

20. да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у
гарантном року;

21. да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;
22. да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи и

другим позитивним законским прописима који регулишу ову област;
23. да у оквиру уговорене цене, ако дође до одступања од одобрене техничке

документације изради пројекте изведеног објекта и да исте преда Наручиоцу пре
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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.
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.

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 именује Комисију за примопредају изведених радова и да учествује у
раду те Комисије.

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО

Члан 10.
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Извођач се уводи у посао по потписивању овог Уговора, достављању средства
финансијског обезбеђења 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
15 дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне радове,
Наручилац може раскинути овај уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење
посла у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете.

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
_______________________________, на следећи начин:
- Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације
потписане од стране одговорног извођача радова и  надзорног органа. Основ за плаћање
поред уговора и  окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са
позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.
- Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља
извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране Надзорног
органа.
- Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

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.
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Извођач, на основу Записника о примопредаји (који потписују надзорни орган,
инвеститор и извођач радова) и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.

Члан 12.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу
изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Привремене ситуације Извођач подноси стручном надзору на проверу и оверу.
Окончану ситуацију Извођач испоставља по завршетку радова на основу

Записника о примопредаји и коначном обрачуну радова.
Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави

Наручиоцу, преко стручног надзора:
1. фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили

изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати
оверене и потписане од стручног надзора;

2. фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља
ситуација, обострано потписане и оверене;

3. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције
приказане у ситуацији, оверене од стране стручног надзора;

Уколико Извођач не достави привремену или окончану ситуацију са свим
прилозима из овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није
достављена комплетна документација, што Извођач признаје без права на приговор.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља стручном
надзору на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном
документацијом из овог члана, стручни надзор, 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,
а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне
стране другачије не договоре.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 13.

Евентуалне измене током трајања уговора, вршиће се анексом, у складу са
чланом 115. Закона о јавним набавкама.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 14.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови
и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова
је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та
одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је
извршио без сагласности Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак
радова без посебно спроведеног поступка јавне набавке, уколико они износе до 10%
уговорене количине, сходно узансама у грађевинарству. Јединичне цене за све
позиције из Предмера радова, усвојене понуде извођача број _________од ________
године за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве, а
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извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка
радова нити на додатно спровођење поступка јавне набавке.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност,
обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним
количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме,
одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна
вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем
не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 15.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због
осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су
неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим
ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне
сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту
сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за
извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су
морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова
уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања
обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова
одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене
неопходне трошкове.

Члан 16.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,
наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због
извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане
лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених
радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са
анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета
јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом
115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет
јавне набавке.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 17.

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
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посао и датум завршетка свих радова.

Члан 18.

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
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.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 19.

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.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 20.
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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 21.

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 гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у целости.

Уколико средство финансијског обазбеђења – потписана и оверена бланко соло
меница и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року не покрива
у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне
штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, крађе или
слично Извођач не сноси одговорност.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 22.

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.

ДОКУМЕНТИ У ТОКУ ГРАЂЕЊА

Члан 23.

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;

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
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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.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 24.

Извођач је у обавези да преко стручног надзора писаним путем обавести
Наручиоца о завршетку извођења радова.

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.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 25.

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 25 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;
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- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;
- ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не

настави по истеку рока од 25 дана, или ако одустане од даљег рада;
- ако Извођач није успео или је одбио да достави меницу за добро извршење

посла.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне

радове ангажује другог извођача и активира средство финансијског обезбеђења -
меницу за добро извршење посла у целости. 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 26.

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 27.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна
страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Члан 28.

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.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

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 30.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном
достављања банкарских гаранција из члана 5. овог Уговора.

Члан 31.

Овај уговор закључен је у 8 (осам) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 4 (четири) примерка.
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Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

За ИЗВОЂАЧА
ДИРЕКТОР

_________________________ М.П.

За НАРУЧИОЦА
ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

_________________________
Јован Репац, мастер економиста

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.


