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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
Датум: 18.04.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС„ бр. 86/2015), а у вези са
Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 4-82/2017-II од
18.04.2017. године, Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360
Пландиште у својству наручиоца позива све заинтересоване понуђаче да припреме и
поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности добара – „Набавка
котларнице за Основну школу „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту“, ЈНМВ 8/2017,
интерни бр. 4-97/2017-II у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним
позивом.

ДЕО I

1. ПРЕДМЕТ ЈНМВ:
„Набавка котларнице за Основну школу „Доситеј Обрадовић“ у

Пландишту“, за потребе наручиоца, редни број ЈНМВ 8/2017.

2. ВРСТА ПОСТУПКА:
Јавна набавка мале вредности; Врста предмета набавке: добра - Набавка

котларнице за Основну школу „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту.

3. КОНТАКТ ЛИЦЕ:
Милош Манојловић, дипл. правник, бр. тел: 013/862-166;
e-mail: milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs

4. ОПИС ПРЕДМЕТА- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

Набавка котларнице за Основну
школу „Доситеј Обрадовић“ у

Пландишту

Ознака из општег речника набавке –
44621200 – Котлови

Понуде се припремају у складу са Техничком спецификацијом добара која је
саставни део конкурсне документације.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА



Страна 4 од 31

Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена. Уколико
понуђачи дају две једнаке најниже понуде, изабраће се понуђач који је доставио
доказе о већој вредности испоручених предметних добара.

6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Лично, сваког радног дана од 07,00-15,00 часова на адреси наручиоца -

Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 (Услужни инфоцентар)
На Порталу јавних набавки;
На интернет страници Наручиоца: www.plandiste-opstina.rs

7. НАЧИН, МЕСТО И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ

НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 8/2017 – Набавка котларнице за Основну
школу „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини
коверте се наводи назив, контакт особа, број телефон и адреса понуђача.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 07:00
до 15:00 сати на адресу наручиоца - Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр.
38, 26360 Пландиште.

Крањи рок за достављање понуда је 25.04.2017. године до 12,00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се

неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања

ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и

потписана од стране одговорног лица понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити

попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима,
јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у
свему у складу са упутством из конкурсне документације.

Понуда се подноси на српском језику, а цена у понуди се исказује у
динарима. Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде, понуда са
варијантама није дозвољена. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може
повући нити мењати понуду.

8. ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне

услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним
набавкама. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач
доказује документима из члана 77. Закона о јавним набавкама, који могу бити у
неовереним фотокопијама, а у свему у складу са конкурсном документацијом.

Изабрани понуђач ће у року који одреди наручилац, а не дуже од пет дана од
дана пријема писменог позива наручиоца доставити оригинал или оверену копију
доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који
наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из
члана 75. став 1. тач. 1. до 5. Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77.
Закона о јавним набавкама.

Ако јавну набавку подноси група понуђача, сваки понуђач је дужан да
испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1. до 5. Закона о јавним набавкама на
начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама,  а додатне услове испуњавају
заједно.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде
резултираће одбијањем тих понуда, као неодговарајућих.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор.

Доказе о испуњености услова достављају се уз понуду.
О испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1. до тач. 4. ЗЈН-а,

понуђачи као доказ могу доставити Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН-а, потписану и
печатом оверену од стране овлашћеног лица понуђача, којом под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђују испуњеност
истих. Испуњеност услова везано за пословни, финансијски, технички и кадровски
капацитет понуђачи,чланови групе понуђача и подизвођачи доказују на начин како је
то дефинисано у конкурсној документацији и упутству.

9. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење

понуда 25.04.2017. године, у 12:30 часова у просторијама наручиоца уз присуство
овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда,
Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учествовање у поступку
отварању понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача,
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Оквирни рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде је десет

дана од дана отварања понуда.

ДЕО II

11. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Понуда и документација која се односи на понуду морају бити састављени на
српском језику. Поступак се води на српском језику.

2. Обавезну садржину понуде чине обрасци понуде тражени конкурсном
документацијом уредно попуњени, потписани и оверени.

3. Понуђачи могу понуду поднети самостално или као понуда са подизвођачем или у
виду заједничке понуде.

4. Подношење понуде са варијантама није дозвољено;
5. Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду само до истека рока за

подношење понуде и то искључиво у писаном облику;
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6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда;

7. Понуђач који ангажује подизвођача, мора да наведе у својој понуди проценат укупне
вредности који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
набавке који ће извршити преко подизвођача;

8. Уколико понуђач поднесе понуду као група понуђача, онда је саставни део
заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

9. Посебни захтеви у погледу гарантног рока:
Гарантни рок 2 године.

10. Посебни захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
У року од 45 дана од дана испоруке добара - на основу члана 4. став 1. Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, по
испостављеној фактури. Аванс није дозвољен.

11. Посебни захтеви у погледу рока испоруке добра:
Купљена добра ће се испоручити на адресу крајњег корисника Основне школе
„Доситеј Обрадовић“ у Пландишту, ул. Војводе Путника бр. 60, у складу са захтевом
наручиоца, у року од 15 дана од дана потписивања Уговора.

12. Захтеви у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као
неисправна.

13. Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом;
Цене дате у спецификацији предмета јавне набавке не могу се мењати

14. Финансијско обезбеђење:
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то оверену и потписану БЛАНКО
СОЛО МЕНИЦУ и менично овлашћење на износ од 10% од вредности понуде без
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.

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),

а по потписивању Уговора:
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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 ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од истека гарантног рока
– у корист наручиоца. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара
који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

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) у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао
да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

15. Понуђач може тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, само у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца
или путем e-mail: milos.manojlovic@plandiste-opstina.rs, у складу са чланом 20.
Закона о јавним набавкама;

16. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача. Наручилац може, уз сагласност понуђача,
да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по
окончаном поступку отварања понуда, а услучају разлике између јединичне и укупне
цене, меродавна је јединична цена;

17. Критеријум за доделу Уговора је: најнижа понуђена цена.
У случају да два или више понуђача понуде једнаку цену, Наручилац ће доделити
Уговор оном понуђачу који понуди мањи рок испоруке добара, односно уколико
понуђачи и по овом критеријуму буду једнаки наручилац ће доделити уговор
понуђачу који је у протеклих три године имао већи приход.

18. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине;

19. Начин означавања поверљивих података:
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.

20. Наручилац ће одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне
услове за учешће, ако није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени
рок важења понуде краћи од прописаног и ако понуда садржи друге недостатке због
којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је
са другим понудама, у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама.

21. Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача:
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Захтев за заштиту права понуђача подноси се Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу у року одређеном чланом
149. Закона о јавним набавкама, на начин одређен члановима од 149. до 155. Закона,
и уплатом таксе из члана 156. Закона, на одређени рачун буџета Републике Србије;

22. Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

23. Измене конкурсне документације:
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавне набавке. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију
осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да
продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у
року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да
истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки.

24. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење
Измене и повлачење понуде:
Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока
за подношење понуда. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена
мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и
достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде” за
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 8/2017 Набавка котларнице за Основну
школу „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту.

25. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отврања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

26. Одустајање од јавне набавке:
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом
109. Закона о јавним набавкама:
а) уколико нису испуњени услови за доделу уговора,
б) из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном  набавком  због чега се
неће понављати у току исте буџетске године.
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ОБРАСЦИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР. 4-97/2017-II

НАБАВКА КОТЛАРНИЦЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
У ПЛАНДИШТУ,

редни број ЈН 8/2017.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1

ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуду подносим: а)самостално,  б) са подизвођачем,   в)као заједничка понуда
(заокружити)

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Овлашћено лице:

Особа за контакт:

Телефон:

Телефаx:

Е-маил:

Жиро рачун
понуђача:

Матични број:

Рок важења понуде:
( не краћи од 30

дана)
Порески

идентификациони
број:

Датум:

МП

Потпис овлашћеног лица
понуђача



Страна 11 од 31

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОБРАЗАЦ БРОЈ 2
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38
_________________________________________________________________________

ПОНУДУ ДАЈЕМ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Подаци о подизвођачу:

Назив подизвођача:

Адреса подизвођача:

Матични број подизвођача:

ПИБ подизвођача:

Име особе за контакт:

Телефон/Факс:

Део предмета јавне набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача:

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу:

_________________________________________________________________________

Датум:____________ Овлашћено лице:

Место:____________                                  М.П. _______________________

Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОБРАЗАЦ БРОЈ 3
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке меле вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38
_________________________________________________________________________

ПОНУДУ ДАЈЕМ КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди:

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

ПИБ понуђача:

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:________________ Овлашћено лице:

Место:________________                          М.П.      _________________________

Напомена: Образац број  попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, у ком случају је потребно 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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОБРАЗАЦ БРОЈ 4
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке меле вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38
_________________________________________________________________________

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

_________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача који дају заједничку понуду)

из __________________________ ул. _________________________________________

бр.л.к. __________________________ овлашћује се да у име_____________________

(назив понуђача и њиховог седишта)

може да учествује у поступку доделе уговора за јавну набавку и испуњава законске
услове за учешће у поступку доделе уговора за јавну набавку добара број 8/2017-
НАБАВКА КОТЛАРНИЦЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У
ПЛАНДИШТУ, која ће се спровести у поступку јавне набавке мале вредности.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не
може користити.

Дана:____________ 2017.године                                                      ПОНУЂАЧ:

М.П. __________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈНМВ БР. 8/2017 (НАБАВКА КОТЛАРНИЦЕ ЗА
ОСНОВНУ ШКОЛУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПЛАНДИШТУ)

БРОЈ ПОНУДЕ:
Назив и седиште

понуђача:

Адреса понуђача:

Контакт особа:

Телефон:

Датум састављања
понуде:

Важност понуде:

понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања
понуде

Напомена: Цена се исказује у динарима без ПДВ-а, и на крају са ПДВ- ом.
ДОБРА ЦЕНА

Набавка котларнице
за Основну школу

„Доситеј Обрадовић“
у Пландишту - Котао

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:

___________________(словима:__________________________)

УКУПНО СА ПДВ-ом:
___________________(словима:__________________________)

Рок плаћања фактуре:
У року од ____ (45 дана) дана од дана испоруке добара по испостављању коначног рачуна
(фактуре);
Рок важења понуде: _______ (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда);
Рок испоруке: У року од ______ дана од дана пријема захтева наручиоца.
Напомена: Цене се исказују у динарима и треба да садрже све трошкове превоза и попусте
понуђача.

Датум: Потпис овлашћеног лица
понуђача

____________________________ М.П. _________________________
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона:
За правна лица као понуђаче:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар-
доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда; предузетника и правних лица интернет
страна на којој је доступна тражена информација.

2) да оно и његов законски заступник није осуђивано за следећа кривична дела за које
се као доказ достављају: извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова да оно и његов законски заступник није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
неко од кивичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело
преваре; предузетника и правних лица интернет страна на којој је доступна
тражена информација.

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- доказ: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних  прихода; предузетника и правних лица интернет
страна на којој је доступна тражена информација.

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

5) да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Докази из тачке 2., и 3. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања
понуда.
Горе наведене услове морају испуњавати и подизвођачи, као и сви чланови групе
понуђача.
Понуђач доставља за подизвођаче доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тач. 1. до 4. Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75 став 1. тач.
5. за део набавке који ће се извршити преко подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1. до 4. Закона и да достави доказе за испуњеност тих услова, а услов из члана
75. став 1. тач. 5. Закона- важећа дозвола, испуњава онај понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
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Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона:
За предузетнике као понуђаче:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра; предузетника и правних лица интернет страна на
којој је доступна тражена информација.

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кивичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
предузетника и правних лица интернет страна на којој је доступна тражена
информација.

3) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; предузетника
и правних лица интернет страна на којој је доступна тражена информација.

4) Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране
надлежног органа, ако је иста предвиђена посебним прописом.
Докази из тач. 2., и 3. не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
Докази које достављају предузетници сходно важе и за физичка лица као понуђаче, с
тим што физичка лица нису у обавези да доставе доказ из тач. 1., тј. извод из
Агенције за привредне регистре, и што се тиче тач. 3. могу доставити само потврду
Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

У поступку јавне набавке мале вредности, понуђач испуњеност услова из члана
75. став 1. тач. од 1. до 4., осим услова из тач. 5.-важећа дозвола за обављање
делатности, може доказивати и достављањем изјаве под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне документације.

Кандидат је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(Образац бр.11 конкурсне документације ).

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

ТИХ УСЛОВА

Додатни услови у погледу финансијског капацитета:

1) да је понуђач у претходне три године (2014., 2015. и 2016.) испоручивао добра која
су предмет јавне набавке у износу од најмање 5.000.000,00 дин. без ПДВ-а -доказ:
исказ о понуђачевим укупним приходима од добара која су предмет јавне
набавке бр. 8/2017 за претходне три обрачунске године (Образац бр.12);
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Горе наведене додатне услове, као и доказе о испуњавању истих доставља сваки
понуђач који учествује у поступку јавне набавке самостално, док чланови групе
понуђача поменуте услове испуњавају заједно, што значи да је довољно да и само
један члан групе достави доказе. За подизвођаче, наведене услове и доказе испуњава
понуђач који наступа са њима.

НАПОМЕНА:
Скрећемо пажњу понуђачима да приликом састављања и слања понуде воде рачуна о
томе да конкурсну документацију доставе у целини, од прве до последње стране,
(без обзира које обрасце попуњавају), и то повезану на начин који не омогућава
накнадно уметање страница.

На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, као један од
обавезних услова за учешће у поступку, прописана је изјава о независној понуди,
дата у Обрасцу бр. 6. на следећој страни, а коју овлашћени представници понуђача
морају потписати и оверити печатом.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 6

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности добара -
НАБАВКА КОТЛАРНИЦЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
У ПЛАНДИШТУ ЈНМВ 8/2017, интерни бр. 4-97/2017-II, под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ДАТУМ: ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК
М.П. ПОНУЂАЧА:

____________________                                                  _______________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за
јавну набавку добара - НАБАВКА КОТЛАРНИЦЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПЛАНДИШТУ ЈНМВ 8/2017, интерни бр. 4-
97/2017-II и све услове наведене у конкурсној документацији по којима подносимо
своју понуду.

Место:_______________________            М.П. ПОНУЂАЧ

Датум: _______________________                                      ____________________________
овлашћено лице понуђача



Страна 20 од 31

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7а

И З Ј А В А

ПОДИЗВОЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за
јавну набавку добара - НАБАВКА КОТЛАРНИЦЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПЛАНДИШТУ ЈНМВ 8/2017, интерни бр. 4-
97/2017-II и све услове наведене у конкурсној документацији по којима подносимо
своју понуду.

Место:_______________________            М.П. ПОДИЗВОЂАЧ

Датум: _______________________                            ____________________________
овлашћено лице понуђача
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7б

И З Ј А В А
ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за
јавну набавку добара - НАБАВКА КОТЛАРНИЦЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПЛАНДИШТУ ЈНМВ 8/2017, интерни бр. 4-
97/2017-II и све услове наведене у конкурсној документацији по којима подносимо
своју понуду.

Место:_______________________         М.П. ОВЛАШЋЕНИ   ЧЛАН ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА

Датум: _______________________                               ____________________________
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У складу са чланом 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације и чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама, понуђач може у
оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
У случају да поступак јавне набавке буде 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.

Уколико сте имали такве трошкове приликом припремања понуде упишите их у овај

ОБРАЗАЦ БР. 8 ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈНМВ БР. 8/2017, интерни бр. 4-97/2017-II

Структура трошкова (опис) ИЗНОС
1.
2.
3.
4.
5.
Укупан износ трошкова:

Датум: Понуђач:

__________________ М.П.              ___________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 9

У складу са чланом 8.став 1. тач. 20. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова, понуђач изјављује:

Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум: Понуђач:

__________________ М.П. ___________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 10

У складу са јавним позивом и конкурсном документацијом у јавној набавци добара
НАБАВКА КОТЛАРНИЦЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
У ПЛАНДИШТУ – ЈНМВ 8/2017 , достављамо:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Назив и седиште

понуђача:

Адреса понуђача:

Контакт особа:

Телефон:

Датум састављања:

Ред.
бр.

НАЗИВ Процењена
количина

Јединица
мере

Цена по
јединици

мере

УКУПНО
без ПДВ-а

УКУПНО
са ПДВ-ом

1. Добра према спецификацији
датој у Обрасцу бр. 13 која је

саставни део понуде
1 Ком.

2.

Остали зависни и независни
трошкови понуђача (превоз и

испорука  добара до
Пландишта, ул. Војводе

Путника бр. 60, евентуално
царињење и други зависни

трошкови који нису
обухваћени у претходној

позицији 1.
3. УКУПНО (1+2)

Упутство: У табели под редним бројем 1 уписати укупну цену без и са ПДВ-ом, изражену у
динарима, добро према спецификацији датој у Обрасцу 13, а под редним бројем 2 уписати
све остале зависне трошкове.
НАПОМЕНА: Укупне вредности исказане под редним бројем 3 - УКУПНО (1+2) морају
одговарати вредностима датим у понуди понуђача које су уписане у Обрасцу бр. 5 ове
конкурсне документације.У случају да понуђач понуди различите вредности, комисија ће
сматрати да је понуђена она цена која се налази у Обрасцу бр. 5.

Понуђач:

М.П.          ____________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 11

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама,

Понуђач ___________________________________________________________________

из _________________________________________, изјављује под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1. до 5.
Закона о јавним набавкама, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр. 8/2017,
интерни број 4-97/2017-II – НАБАВКА КОТЛАРНИЦЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПЛАНДИШТУ и да поседује све доказе о испуњености
обавезних услова из члана 77. став 1. тач. од 1. до 5., и то:

1) да је рагистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (осим за
физичка лица као понуђаче);

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело примања или давања
мита, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Понуђач изјављује да је при састављању своје понуде 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

Место и датум: М.П.                                       Понуђач:

__________________                                                                __________________________

ВАЖНО: Попуњава, потписује и оверава понуђач (правно лице/предузетник/физичко лице)
који наступа самостално, сваки члан групе понуђача или сваки подизвођач, а у случају већег
броја чланова групе или подизвођача, понуђач мора овај образац умножити у потребном
броју примерака.

НАПОМЕНА: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова, и уколико их понуђач, у одређеном
року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 12

ИСКАЗ О ПОНУЂАЧЕВИМ УКУПНИМ ПРИХОДИМА ОД ДОБАРА КОЈА
СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 8/2017

ЗА ПРЕТХОДНЕ ТРИ ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ

Приход за обрачунску годину 2014. ________________________________________

Приход за обрачунску годину 2015._________________________________________

Приход за обрачунску годину 2016._________________________________________

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у исказу
тачни и истинити.

Датум:                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача:

_____________________                М.П.               _________________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 13

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  (КОТЛАРНИЦA ЗА ОСНОВНУ
ШКОЛУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПЛАНДИШТУ)

БР. 8/2017, интерни број 4-97/2017-II

Цене се исказују у динарима и треба да садрже све трошкове превоза, монтаже  и
попусте понуђача.

Ред.
бр.

НАЗИВ Процењена
количина

Јединица
мере

Цена по
јединици

мере

Укупно
без ПДВ-

а

Укупно
са ПДВ-

ом
1. Испорука стојећег дуплог

кондензацијског котла
(састављен из два
појединачна котла) тип
UltraGas-800D
("HOVAL"), следећих
карактеристика:
-називна топлотна снага
87÷742 kW (80/60 °C)
-ложиште од нерђајућег
челика
-оребрени измењивач са
спољном цеви од нерђајућег
челика
-стандардна ефикасност
(према DIN 5802-8) при
40/30 °C и доњој топлотној
моћи природног гаса 109,8
%
-стандардна емисија
Nox/CO (mg/kWh)-43/11
у опсегу испоруке:
-котао 2x
-оплата 2x
-термичка изолација 2x
-модулисани горионик
комплет са гасном рампом
(18÷80 mbar) 2x
-сензор притиска за заштиту
од нестанка воде 2x
-електромоторна клапна на
усису ваздуха 2x
-4 ногице котла 2x
-сифон за одвод кондензата
2x
-заједничка димњача-

1 Ком.



Страна 28 од 31

колектор димних гасова 1x
-TopTronik E командна
табла 2x
-регулација за каскадно
вођење два котла према
спољњој температури и
вођење једног директног
круга потрошача
-температурни сензор
спољне температуре 1x
-уронски температурни
сензор 1x
-налегајући температурни
сензор 1x

НАПОМЕНА: У свакој позицији где је наведен назив произвођача опреме или
материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или
бољих техничких карактеристика од наведених.

Цене се исказују у динарима и треба да садрже трошкове превоза понуђача.

У ______________________,

Датум: ___.___.2017.године
ПОТПИС

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 8/2017
ПЛАНДИШТЕ
ул. Војводе Путника бр. 38

ОБРАЗАЦ БРОЈ 14

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ РОБЕ

Закључен између;

1. ________________________ из _______________, ул. __________________ бр. ___,
кога заступа ___________________, ПИБ: ___________________, матични број:
___________________, број текућег рачуна __________________ код
______________, (у даљем тексту; Продавац).

2. ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, ул. Војводе Путника бр. 38, МБР: 08057567, коју
заступа председник општине Јован Репац, мастер економиста, (у даљем тексту:
Купац)

Члан 1.

Уговорне стране сагласно константују:

- да је Купац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама, спровео поступак
јавне набавке мале вредности - набавка добара –котларнице за Основну школу
„Доситеј Обрадовић“ у Пландишту, редни број ЈНМВ 8/2017.
-да је Продавац на основу позива за достављање понуда дана __________.год.
доставио
понуду заведену под бројем ____________, која се налази у прилогу уговора и
чини његов
саставни део;
-да понуда продавца у потпуности одговара захтевима које је купац предвидео у
конкурсној документацији;
- да је општина Пландиште као наручилац Одлуком број ____________од
_______2017. године изабрала __________________________ као најповољнијег
понуђача за набавку котларнице - котла за Основну школу „Доситеј Обрадовић“ у
Пландишту из спроведеног поступка  јавне набавке.

Члан 2.

Предмет овог Уговора су добра утврђена конкурсном документацијом
(Образац 13).

Цена добара дата је понудом и спецификацијом по јединици производа, а
које су саставни део овог уговора.
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Укупна вреност купљених добара утврђује се у износу од ___________
РСД без обрачунатог ПДВ-а, односно у износу од ________________ РСД са
обрачунатим ПДВ-ом.

Цене се исказују у динарима и треба да садрже све трошкове и попусте
понуђача.

Члан 3.

Купљена добра ће се испоручити на адресу Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ у Пландишту, ул. Војводе Путника бр. 60, у складу са захтевом
Купца, у року од _____ дана, од дана потписивања овог Уговора.

Уколико Продавац робу не достави у уговореном року Купац задржава
право раскида овог Уговора и право на накнаду настале штете активирањем
финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 4.

Продавац гарантује да добра која су предмет купопродаје немају никакве
недостатке, односно да имају одређене техничке карактеристике у складу са
конкурсном документацијом.

Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара
уговореном квалитету или има скривене мане или је пак оштећена у транспорту
продавац је у обавези да замени исту у року од 3 дана од момента пријаве купца.

Продавац даје гаранцију за квалитет па се обавезује да у року од 2 године
по оправданој рекламацији купца неисправно – неквалитетно добро замени
квалитетним – исправним без накнаде.

У случају поновљене рекламације купац задржава право раскида овог
Уговора и право на накнаду настале штете.

Члан 5.

Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана испоруке добара по
испостављању фактуре - на основу члана 4. став 1. Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 6.

Продавац је у обавези да у моменту закључења овог Уговора, преда купцу
финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року 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 ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од истека гарантног
рока – у корист наручиоца.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 7.
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Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања.

Члан 8.

На све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.

Члан 9.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора,
уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и Извршиоца не буду решени
споразумно, уговара се надлежност привредног суда у Панчеву.

Члан 10.

Уговор је закључен у 4 истоветна примерка од којих обе уговорне стране
задржавају по два примерка.

ПРИЛОГ:

Саставни део овог Уговора је:
- Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 8/2017,
- Понуда (Продавца), која је код Општине Пландиште (Купца) заведена под
бројем  _______ од дана ________ 2017. године.
- Техничка спецификација добара (Набавка котларнице за Основну школу
„Доситеј Обрадовић“ у Пландишту) из ЈНМВ број 8/2017, интерни број 4-97/2017-
II – Образац бр. 13

За продавца

__________________________
(овлашћено лице)

За купца

___________________________
ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Јован Репац, мастер економиста


