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ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА
Бр. 404-42/2017-4 НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У БАЧКОПЕТРОВАЧКОЈ
УЛИЦИ У БАБУШНИЦИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

БАБУШНИЦА, МАРТ 2017. ГОДИНЕ
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр. 124/2012 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број
404-42-1/2017-4 од 23.03.2017. године, Решења о образовању комисије број
404-42-2/2017-4 од 23.03.2017. године за јавну набавку мале вредности број
404-42/2017-4,припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – изградња дечијег игралишта у
Бачкопетровачкој улици у Бабушници

Конкурсна документација садржи :
1. Општи подаци о јавној набавци -----------------------------------------------3
2. Подаци о предмету јавне набавке --------------------------------------------4
3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
радова ------------------------------------------------------------------------------------5
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова ---------------------13
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду ---------------------------20
6. Образац понуде ----------------------------------------------------------------------31
7. Форма меничног овлашћења --------------------------------------------------42
8. Модел уговора -----------------------------------------------------------------------46
9. Образац трошкова припреме понуде ---------------------------------------58
10. Образац изјаве о независној понуди --------------------------------------59
11. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2 ------ 60
12. Прилог у наставку
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа општине Бабушница, улица Ратка
Павловића 1, 18330 Бабушница, ПИБ : 102145694, матични број : 07172788,
шифра делатности: 8411.
Адреса: улица Ратка Павловића број 1, 18330 Бабушница
Интернет страница www.babusnica.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности радова - изградња дечијег игралишта
у Бачкопетровачкој улици у Бабушници .
На ову јавну набавку мале вредности ће се примењивати :
- Закон о јавним набавкама
- Закон о општем управном поступку
- Закон о облигационим односима
3. Предмет јавне набавке
Премет јавне набавке мале вредности број 404-42/2017-4 је изградња
дечијег игралишта у Бачкопетровачкој улици у Бабушници.
Назив и ознака из општег речника набавке :
45236210 - Радови на површинском слоју за дечија игралишта.
4. Контакт
Лице за контакт је Милан Пејчић, службеник за јавне набавке,
телефон 010/ 385 112 локал 33 , моб. 065 3358404, е-маил
milanpejcic@live.com и sobabusnica@ptt.rs .
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Премет јавне набавке мале вредности број 404-42/2017-4 је набавка
радова - изградња дечијег игралишта у Бачкопетровачкој улици у
Бабушници.

Назив и ознака из општег речника набавке :
45236210 - Радови на површинском слоју за дечија игралишта.
Одлуком о покретању јавне набавке мале вредности 404-42-1/2014-1
од 23.03.2017.год., Начелница Општинске управе општине Бабушница
донела је одлуку о набавци радова на изградњи дечијег игралишта у
Бачкопетровачкој улици у Бабушници.
Средства за набавку предметних радова
предвиђена су
финансијским планом Општинске управе општине Бабушница. Набавка је
планирана у годишњем плану јавних набавки Општинске управе општине
Бабушница број 404-23/2017-4 под редним бројем 1.3.1.
Процењена вредност радова за изградњу дечијег игралишта у
Бачкопетровачкој улици је 1.350.000,00 динара без пдв-а.
Финансирање ове јавне набавке врши се на терет раздела 4, глава
4.01 , позиције 96 економске класификације 5112 – изградња зграда и
објеката.
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1. Опис предмета набавке
Предмет ове јавне набавке је изградња дечијег игралишта у
Бачкопетровачкој улици у Бабушници.
Основни подаци:
Инвеститор: Општина Бабушница, Ул. Ратка Павловића бр. 1,
Бабушница
Локација објекта: улица Бачко Петровачка, кп 1249 ,КО Бабушница

Новопројектовано дечије игралиште се налази у Бабушници у улици
Бачко Петровачкој на к.п. бр. 1249 К.О. Бабушница. Парцела је у
власништву Општине Бабушница и налази се на равном терену.
Намена објекта је рекрација деце на отвореном.
ОПИС МОБИЛИЈАРА
Справе треба да су веома безбедне за децу. Према прописима који
важе у ЕУ, власник игралишта је одговоран за безбедност корисника.
Управо стога и сами елементи односно реквизити морају да буду безбедни
и да испуњавају услове европске Директиве ЕН 1176:2008, која је у суштини
стандард за сигурност дечијих игралишта. Само независна сертификациона
тела може да провери да ли производи заиста задовољавају наведене
стандарде. Установе који врше тестирање производа и издају сертификате
о испуњавању безбедносних стандарда.
Справе треба да су издржљиве и дуготрајне, а материјали и премази
да су нетоксични и отпорни на УВ зрачење. Материјали који се углавном
користе су дрво, које је предходно импрегнирано врућим поступком,
пластифицирана шперплоча, пресовани ламинат, нерђајући челик,
алуминијум. Производи треба да имају најмање двогодишњу гаранцију.
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КУЋИЦА
Дрвена кућица у облики четворостране призме у основи.
Бојење дрвене конструкције лазурним бојама. Бојити сандолином или
неким сличним средством (садолин цлассик- боја орах) .Пре бојења све
површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два
пута са размаком од 24 сата за сушење, прећи најфинијом шмирглом и
бојити по трећи пут што улази у цену.
Ивице на носећим стубовима оборити пре монтирања.
Све дрвене елементе заштитити фунгицидним и инксецитидним
премазима,
у
свему
према
упутству
произвођача.
КОМБИНОВАНИ МОБИЛИЈАР
Састоји се из неколико елемената: Тобоган, клацкалица, љиљашка и
пењалице.
Тобоган се монтира у складу са спецификацијом и упутством
произвиђача који уз справу доставља атест за исту (уграђени материјали
итд...).Материјали од којих је изграђена су дрво 1 класе (бор,јела) потребних
димензија како би се задовољила стабилност објекта (грађа димензија
14/14,12/12, 10/10, 5/10 цм, даске 2.5цм кровни покривач тегола (боје
дрвета).
Приближан изглед дат је на слици у Прилогу .комбинација више
елемената – који се састоји од три кулице повезане мостовима и тунелом.
Садржи тобоган, љуљаску, пењалицу, лелујави мостић и успон са
чуњевима.
Бојење дрвене конструкције лазурним бојама. Бојити сандолином или
неким сличним средством (садолин цлассик- боја орах) .Пре бојења све
површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два
пута са размаком од 24 сата за сушење, прећи најфинијом шмирглом и
бојити по трећи пут што улази у цену.
Ивице на носећим стубовима оборити пре монтирања.
Све дрвене елементе заштитити фунгицидним и инксецитидним
премазима, у свему према упутству произвођача.
НАДСТРЕШНИЦА СА КЛУПАМА
Сто је димензија 130/130 цм око кога се постављају четири клупе
ослоњене преко два ослонца на бетонску подлогу. Сто и клупе се израђују
од дасака дебљине 5 цм. Укупна динензија справе је 200/200цм. Сви дрвени
делови израђени од висококвалитетног обрађеног дрвета се импрегнирају и
премазују импрегнацијским премазима без садржаја хрома. Сви обојени и
лакирани делови дрва се премазују неотровним и безопасним био бојама.
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Два стола са клупицама су наткривени дрвеном надстрешниуцом у
централном делу игралишта. Касо кровни покривач дрвене надстрешнице је
тегола.
ЉУЉАШКА
Справа за дечију игру дрвене конструкције састављена из
конструктивних елемената рама, две љуљашке за љуљање, ручице за
љуљање и пењалице за пењање, тј. степеништа са обе стране подеста.
Горња носећа греда је димензија 10x16x400 цм, и шест стубова који се
ослањају на главну греду су појединачних димензија 10x10x242 цм. Свака
љуљашка се састоји од гуменог седишта, а ланци за сваки од њих су од
галванизираног челика ø16мм. Ручица за љуљање се састоји од два
пластична држача и ланца од галванизираног челика О16мм.
КЛАЦКАЛИЦА
Справа за дечију игру дрвене конструкције која се састоји од дрвене
конструкције облика према жељи инвеститора, а конструкција је димензија
90x60x2.4 цм, затим два седишта израђена од дрвета димензија 18x28x1.8
цм, пластичних ручица и ножних држача и челичне опруге која се учвршћује
у бетонско постоље. Димензија справе је 113.6/30/85цм .
Сви дрвени делови израђени од висококвалитетног обрађеног дрвета
се импрегнирају и премазују импрегнацијским премазима без садржаја
хрома. Сви обојени и лакирани делови дрва се премазују неотровним и
безопасним био бојама.

ТОБОГАН КУЋИЦА
Израда и монтажа дрвене конструкције од дрвене грађе 1 класе
(јелова,борова грађа) .Комбинована кућица се састоји од прилазног
степеништа , кућице и тобогана.
Дечија кућица се монтира у складу са спецификацијом и упутством
произвиђача који уз справу доставља атест за исту (уграђени материјали
итд...).Материјали од којих је изграђена су И класе (бор,јела) потребних
димензија како би се задовољила стабилност објекта (грађа димензија
14/14,12/12, 10/10, 5/10 цм, даске 2.5цм кровни покривач тегола (боје
дрвета).Потребна количина грађе око 2.2м3.
Приближан изглед дат у Прилогу уз конкурсну.
Манипулативни простор је 5/3.8 м а висина кућице 4.4м (слеме).
Бојење дрвене конструкције лазурним бојама. Бојити сандолином или
неким сличним средством (садолин цлассик- боја орах).Пре бојења све
површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два
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пута са размаком од 24 сата за сушење, прећи најфинијом шмирглом и
бојити по трећи пут што улази у цену.
Ивице на носећим стубовима оборити пре монтирања.
Све дрвене елементе заштитити фунгицидним и инксецитидним
премазима,
ТОБОГАН
Справа за дечију игру - тобоган састављена је од конструктивних
елемената рама – металних стубова и металних спојева, металног
степеништа за пењање са подестом, једог тобогана, тј. клизног свода укупне
дузине 3.2м. Четири ослањајућа стуба су димензија 10x10x242цм, а при
врху прелазе у тзв. врат справе који се састоји од једне горње греде
димензија 10x10x59цм , две доње греде димензија 10x10x23цм, две косе
греде 10x10x41цм. Степениште чине пет пењалица појединачних димензија
8x4x88цм. Подест чине дванаест летвица појединачних димензија
2.8x8.5x70цм. Носач подеста је састављен од две греде појединачних
димензија 8x4x127цм. Тобоган је израдјен од полиестра армираног
стакленим влакнима. Димензија справе у свему са детаља цртежа.

3.2. Предмет набавке

ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА.
ЗА ДЕЧИЈЕ ИГРАИШТЕ У БАБУШНИЦИ У БАЧКОПЕТРОВАЧКОЈ УЛИЦИ
бр.

позиција

јед.мере

количина

м³

49,96

м²

117,45

м³

58,60

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.

2.

3.

Површинско скидање хумуса на месту предвиђеном
за пешачке стазе и плато за рекраацију у слоју до
20цм са утоваром и одвозом на депонију удаљену до
5км. Обрачун по м3 утовареног материјала у
самониклом стању. Обрачун по м³.
Набавка, превоз и уградња ситног песка као подлогу
за бехатон коцке и његово нивелисање у слоју до
5цм..Обрачун по м²
Набавка, превоз и уграђивање тампона и његово
сабијање од дробљеног каменог агрегата 0-63 на
местима испод пешачке стазе И платоа за
рекраацију. дебљине 15цм. Обрачун по м³.

Конкурсна документација за јнмв број 404-42/2017-4

Страна 8

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња бехатон коцки димензија
20x30цм дебљине 6цм, црвене боје на већ
припремљеној подлози са завршним фуговањем
ситним песком. Обрачум по м² стварно уграђене
количине. Обрачун по м²

4.

м³

117,45

3. БЕТОНСКИ И АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ

5.

Бетонирање темеља за постављање елемената и
металних стубова ограде. Обрачун по м³.

м³

3,60

6.

Бетонирање подне плоче испод клупица са
надстрешницом димензија 3.4 x 3.4м дебљине 8 цм.
У цену улази сав припремни рада, потребна арматура
и шаловање. Обрачун по м2.

м²

23,12

7.

Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака
МБ40 димензија 8/20 цм на подлози од свежег
бетона. Обрачун по метру дужном м1.

м1

138,59

8.

Шаловање, армирање и уградња бетона МБ30
дебљине 12 цм на месту предвиђеном за терен за
рекреацију. У цену урачунати приприму, шаловање и
арматуру ( армирна мрежа Q188 са преклопом 20%.
Обрачун по м2.

м²

168,00

ком.

2

4. ОПРЕМА

9.

ДРВЕНА КУЋИЦА
у облики четворостране призме у основи.
Бојење дрвене конструкције лазурним бојама.
Бојити сандолином или неким сличним средством
(садолин цлассик- боја орах) .Пре бојења све
површине прећи фином шмирглом, да остане глатка
површина. Бојити два пута са размаком од 24 сата
за сушење, прећи најфинијом шмирглом и бојити
по
трећи
пут
што
улази
у
цену.
Ивице на носећим стубовима оборити пре
монтирања.
Све дрвене елементе заштитити фунгицидним и
инксецитидним премазима, у свему према упутству
произвођача. Обрачун по ком.
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10.

11.

12.

13.

КОМБИНОВАНИ МОБИЛИЈАР
-састоји се из неколико елемената: Тобоган,
клацкалица, љиљашка И пењалице.Тобоган се
монтира у складу са спецификацијом и упутством
произвиђача који уз справу доставља атест за исту
(уграђени материјали итд...).Материјали од којих је
изграђена су дрво 1 класе (бор,јела) потребних
димензија како би се задовољила стабилност
објекта (грађа димензија 14/14,12/12, 10/10, 5/10 цм,
даске 2.5цм кровни покривач тегола (боје дрвета).
Обрачун по ком.
НАДСТРЕШНИЦА
СА
КЛУПАМА
Сто је димензија 130/130 цм око кога се постављају
четири клупе ослоњене преко два ослонца на
бетонску подлогу. Сто и клупе се израђују од
дасака дебљине 5 цм. Укупна динензија справе је
200/200цм. Сви дрвени делови израђени од
висококвалитетног
обрађеног
дрвета
се
импрегнирају и премазују импрегнацијским
премазима без садржаја хрома. Надстрешницу
(кров) извести према детаљу, кровни покривач је
тегола. Обрачун по ком.
ЉУЉАШКА Справа за дечију игру дрвене
конструкције састављена из конструктивних
елемената рама, две љуљашке за љуљање, ручице за
љуљање и пењалице за пењање, тј. степеништа са
обе стране подеста. Горња носећа греда је
димензија 10x16x400 цм, и шест стубова који се
ослањају на главну греду су појединачних
димензија 10x10x242 цм. Свака љуљашка се састоји
од гуменог седишта, а ланци за сваки од њих су од
галванизираног челика ø16мм. Ручица за љуљање
се састоји од два пластична држача и ланца од
галванизираног челика О16мм Обрачун по ком.
КЛАЦКАЛИЦА Справа за дечију игру дрвене
конструкције која се састоји од дрвене
конструкције облика према жељи инвеститора, а
конструкција је димензија 90x60x2.4 цм, затим два
седишта израђена од дрвета димензија 18x28x1.8
цм, пластичних ручица и ножних држача и челичне
опруге која се учвршћује у бетонско постоље.
Димензија справе је 113.6/30/85цм . Сви дрвени
делови израђени од висококвалитетног обрађеног
дрвета
се
импрегнирају
и
премазују
импрегнацијским премазима без садржаја хрома.
Обрачун по ком.
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14.

15.

ТОБОГАН-КУЋИЦА
Израда и монтажа дрвене конструкције од дрвене
грађе 1 класе (јелова,борова грађа) .Комбинована
кућица се састоји од прилазног степеништа , кућице
итобогана.
Дечија кућица се монтира у складу са
спецификацијом и упутством произвиђача који уз
справу доставља атест за исту (уграђени материјали
итд...).Материјали од којих је изграђена су 1 класе
(бор,јела) потребних димензија како би се
задовољила стабилност објекта (грађа димензија
14/14,12/12, 10/10, 5/10 цм, даске 2.5цм кровни
покривач тегола (боје дрвета).Потребна количина
грађе око 1.9м3. Обрачун по ком.
ТОБОГАН
Справа за дечију игру - тобоган састављена је од
конструктивних елемената рама – металних стубова
и металних спојева, металног степеништа за
пењање са подестом, једог тобогана, тј. клизног
свода укупне дузине 3.2м. Четири ослањајућа стуба
су димензија 10x10x242цм, а при врху прелазе у
тзв. врат справе који се састоји од једне горње греде
димензија 10x10x59цм , две доње греде димензија
10x10x23цм,
две косе греде 10x10x41цм.
Степениште чине пет пењалица појединачних
димензија 8x4x88цм. Подест чине дванаест летвица
појединачних димензија 2.8x8.5x70цм. Носач
подеста је састављен од две греде појединачних
димензија 8x4x127цм. Тобоган је израдјен од
полиестра
армираног
стакленим
влакнима.
Димензија справе у свему са детаља цртежа.
Обрачун по ком.

ком.

1

ком.

1

5. ОСТАЛИ РАДОВИ
Набавка и монтажа металне ограде и стубова, у
свему исто као у приложеним детаљима и
скицама са свим потребним ојачањима (косе
затеге и хоризонтална укрућења), на дну стуба
који се бетонира заварити по две анкер куке.
Осовинско одстојање стубова је 2,0м.
16.
А)Косе затеге се позиционирају на огради х3,00м и израђују се од глатке арматуре ГА Ø14
на свим пољима висине х-3,00м
Б)Хоризонтално укрућење позиционира се по
целој дужини ограде,х-1,55м и х-3,00м
Конкурсна документација за јнмв број 404-42/2017-4
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17.

(л=66,20м) у горњој и у доњој зони од челичног
Л профила 40x40x4 . Фарбати једним премазом
основном заштитном бојом на чисту и
припремљену подлогу и другим премазом
завршном бојом у зеленом тону.
- 16.1 Ограда 1 (х=3,00м) са улазном
капијом, дужине Л=21,06м, стуб Ø76,1мм ------ 16.2 Ограда 2 (х=1,55), дужине Л=45,14м,
стуб Ø50мм -------------------------------------------Обрачун по м²
Набавка и монтажа пластифицираног жичаног
плетива висине 1.55м и 3.00 (за оба типа
ограде) са затезањем поцинковане жице.
Обрачун по м².

м²
м²

м²

63,18
74,48

137,66

3.3 Контрола квалитета и квантитета
Извођач се обавезује да приликом извођења радова користи
материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима, мора да
има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим
прописима и мерама за материјале које користи приликом извођења
радова. Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову
употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за
контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа
испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби
материјал који не одговара квалитету. Гарантни рок за изведене радове не
сме бити краћи од 2 године од записнички извршене примопредаје
изведених радова. Контролу квалитета извођења радова ће вршити стручни
Надзор и иста обухвата: контролу да ли се грађење врши према техничкој
документацији, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова
и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући
стандарде приступачности, контролу и оверу количина изведених радова,
проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, давање упутстава
извођачу радова и решавање других питања која се појаве у току извођења
радова. Извођач је дужан да се придржава техничких прописа и стандарда
који регулишу ову врсту радова. Стручни Надзор ће приликом извођења
радова контролисати да се радови изводе у складу са техничким
стандардима, односно да ли се радови изводе у складу са техничким
решењем наручиоца које ће бити приступачно за све кориснике.
3.4 Рок извођења радова
Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 дана од увођења
изабраног понуђача у посао.
Конкурсна документација за јнмв број 404-42/2017-4
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има
понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуда(чл. 75.
ст. 2. Закона);

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатни услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чл. 76. ЗЈН, и то:
1.2.1 Да располаже довољним финансијским капацитетом:
Да понуђач у последњих 12 месеци који претходе месецу у
коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади ни
један дан .
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1.3. 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) ЗЈН.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, а додатни услов испуњавају заједно.
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4.2

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона,
понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача,
дат је у поглављу 4 одељак 3.), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75.и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве
подизвођача, дат је у поглављу 4 одељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном року од 6 ( шест ) дана не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
У складу са чланом 78. став 5 Закона понуђач који је уписан у
регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није
дужан да доказује испуњеност обавезних услова, односно не мора да
достави доказе из члана 75.став 1.тачке 1)-4) Закона.
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
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закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
Напомена:
Наручилац може након стручне оцене понуда да од изабраног
најповољнијег понуђача затражи доказе о испуњености обавезних и
додатних услова из конкурсне документације и то следеће:
1.
За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод
из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда):
2.
За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна
лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није
осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда
3.
За услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:
Уверење Пореске управе министарства финасија и привредеда је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
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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.
За услов 1.2.1. из конкурсне документације - да је у
последњих годину дана који претходе објављивању јавног позива
исказао ликвидност у пословању, односно није био у блокади ни
један дан – Доказ : потврда о ликвидности за последњих 12 месеци
издата од Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату,
Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул.
Бранка Радичевића 16а. ( потврда да понуђач није био у блокади )
.Потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење
на Порталу Управе за јавне набавке. Овај доказ, понуђач није у
обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на
интернет страници Народне банке Србије.
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4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радова изградња дечијег игралишта у Бачкопетровачкој улици у Бабушници .број
404-42/2017-4 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);

4) Понуђач је у последњих годину дана који претходе
објављивању јавног позива исказао ликвидност у пословању,
односно није био у блокади ни један дан

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач________________________________________ [навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности радова изградња дечијег игралишта у Бачкопетровачкој улици у Бабушници број
404-42/2017-4 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или
стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Бабушница,
улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница. са назнаком "Понуда за јавну
набавку мале вредности радова изградња дечијег игралишта у
Бачкопетровачкој улици у Бабушници број 404-42/2017-4 - НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 18. априла 2017.године, до 11:00 часова.
Наручилац ће по пријему понуде на коверти обележити време
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду о пријему понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року за подношење понуда,
односно која је примњена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се наблаговременом.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понуда мора да садржи:
образац изјаве о испуњености услова из чл.75. и 76.Закона
образац понуде
форму меничног овлашћења и меницу
модел уговора
образац изјаве о независној понуди
образац трошкова припреме понуде ( не мора бити попуњен )
oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
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Понуђач наведене обрасце попуњава читко, штампаним словима или
на рачунару, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
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 или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одгиворношћу,
који морају бити потписани и оверени 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 образаца који подразумевају давање изјаве под
материјалном и кривичном одговорношћу), 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.

3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ,ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно
која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Општинска управа општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330
Бабушница :
"Измена понуде за јавну набавку радова - изградња дечијег
игралишта у Бачкопетровачкој улици у Бабушници број 404-42/2017-4 - НЕ
ОТВАРАТИ.
"Допуна понуде за јавну набавку радова - изградња дечијег
игралишта у Бачкопетровачкој улици у Бабушници број 404-42/2017-4 - НЕ
ОТВАРАТИ.
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.
"Опозив понуде за јавну набавку радова - изградња дечијег
игралишта у Бачкопетровачкој улици у Бабушници број 404-42/2017-4 - НЕ
ОТВАРАТИ.
"Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - изградња
дечијег игралишта у Бачкопетровачкој улици у Бабушници број 404-42/20174 - НЕ ОТВАРАТИ.
.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче
нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ
ПОДИЗВОЂАЧ

У

ЗАЈЕДНИЧКОЈ

ПОНУДИ

ИЛИ

КАО

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео своју понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити
исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у
обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача,
уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености
услова који су наведени у конкурсној документацији ако се то од њега
затражи .
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из
поступка јавне набавке, односно извршење уговорених обавеза, без обзира
на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке
понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке из члана 81.ст.4. Закона и то:
-члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
-понуђачу који ће издати рачун
-рачун на који ће бити извршено плаћање,
-обавезама сваког из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова
који су наведени у конкурсној документацији ако се то од њих затражи .
Понуђачи из групе понуђача одгварају неограничено солидарно
према наручиоцу.

9. РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.. Рок плаћања је од 7
до 45 дана од дана пријема оверене привремене односно окончане
ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године
рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи
гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова Кориснику.
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9.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова је елемената подкритеријума на основу којих
ће се вршити одабир најповољније понуде уколико две или више понуда
имају исту цену и може бити до максимално 30 дана од дана увођења
извођача у посао.
10.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у
писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду
11 . ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без пореза на
додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке. Цена је фиксна и не може се
мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона.

12.
ПОДАЦИ
О
ДРЖАВНОМ
ОРГАНУ
ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈИ,ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАД И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи
Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за
заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити
у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
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13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЋАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу– писму.
Рок важења менице је колико и рок важења понуде , минимум 30
дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде
треба да траје најмање колико и важење понуде].
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о
јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације или ако Наручилац докаже да понуђач .не испуњава неке
услове које је изјавом понуђач одговорно тврдио да испуњава.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и
то
бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора,
преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу– писму.
.
Меница мора бити са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за
добро извршење посла мора да се продужи.
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Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором или регулисан законима из дате области.
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ.
Предмет набавке не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА, ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Заинтересовано лице може у писаном облику – путем поште на
адресу Општинска управа општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1,
18330 Бабушница, Комисији за јнмв број 404-42/2017-4, електронске поште
на e-mail sobabusnica@ptt.rs или факсом на број 010/385-191 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, јнмв број 404-42/2017-4.
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.
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16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене
понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан
93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању
негативне референце у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних
референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке
истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно
обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15% од
понуђене цене.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање понуда биће најнижа понуђена цена.
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19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има краћи рок за
завршетак свих радова.
Ако две или више понуда имају и исту цену и исти рок за завршетак
радова, повољнијом ће се сматрати она која има дужи гарантни рок за
изведене радове. Ако је и гарантни рок исти , повољнија ће бити она која је
прва пристигла.
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копију захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији..
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mai sobabusnica@ptt.rs факсом на број 010/385191 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу Општинска управа општине
Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, Комисији за јнмв
број 404-21/2017-1.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације захтев
ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
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начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за
заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не
могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или
могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57,
позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса за јавну
набавку мале вредности број 404-21/2017-1, корисник: Буџет Републике
Србије).
Веб адреса са упутством за уплату таксе:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html
Веб адреса са примером попуњених уплатница:
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
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. овог 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
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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 -60.000 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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН
.... [навести редни број јавне набавке;.
8) корисник: буџет Републике Србије;
9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе;
10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног
лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из
потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи
све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи
све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. 167. Закона.
22.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци биће достављен понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну
набавку мале вредности радова изградња дечијег игралишта у
Бачкопетровачкој улици у Бабушници
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање
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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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет ове јавне набавке је изградња дечијег игралишта у
Бачкопетровачкој улици у Бабушници.
5.1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
једин
ица

количи
на

м³

49,96

м²

117,45

м³

58,60

једин
ица

количи
на

м³

117,45

Јединична
цена без
пдв-а

Укупно без
пдв-а

Јединична
цена без
пдв-а

Укупно без
пдв-а

5.1.1 Површинско скидање хумуса на месту

предвиђеном за пешачке стазе и плато за
рекраацију у слоју до 20цм са утоваром и
одвозом на депонију удаљену до 5км.
Обрачун по м3 утовареног материјала у
самониклом стању. Обрачун по м³.
5.1.2 Набавка, превоз и уградња ситног
песка као подлогу за бехатон коцке и
његово нивелисање у слоју до 5цм..Обрачун
по м²
5.1.3 Набавка, превоз и уграђивање тампона
и његово сабијање од дробљеног каменог
агрегата 0-63 на местима испод пешачке
стазе И платоа за рекраацију. дебљине
15цм. Обрачун по м³.
СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

5.2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

5.2.1 . Набавка и уградња бехатон коцки

димензија 20x30цм дебљине 6цм, црвене
боје на већ припремљеној подлози са
завршним фуговањем ситним песком.
Обрачум по м² стварно уграђене
количине. Обрачун по м²
СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ :
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5.3 БЕТОНСКИ И АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ

једин
ица

Јединична
количи цена без
на
пдв-а

Укупно без
пдв-а

5.3.1 Бетонирање темеља за постављање

елемената и металних стубова ограде.
Обрачун по м³.
Бетонирање подне плоче испод
клупица са надстрешницом димензија 3.4 x
3.4м дебљине 8 цм. У цену улази сав
припремни рада, потребна арматура и
шаловање. Обрачун по м2.

м³

3,60

м²

23,12

м1

138,59

м²

168,00

једин
ица

количи
на

ком.

2

5.3.2

5.3.3 Набавка, транспорт и уградња
бетонских ивичњака МБ40 димензија 8/20
цм на подлози од свежег бетона. Обрачун
по метру дужном м1.
5.3.4 Шаловање, армирање и уградња
бетона МБ30 дебљине 12 цм на месту
предвиђеном за терен за рекреацију. У цену
урачунати приприму, шаловање и арматуру
( армирна мрежа Q188 са преклопом 20%.
Обрачун по м2.
СВЕГА БЕТОНСКИ И АСФАЛТЕРСКИ
РАДОВИ:

5.4 ОПРЕМА
Јединична
цена без
пдв-а

Укупно без
пдв-а

5.4.1 ДРВЕНА КУЋИЦА

у облики четворостране призме у основи.
Бојење дрвене конструкције лазурним
бојама. Бојити сандолином или неким
сличним средством (садолин цлассик- боја
орах) .Пре бојења све површине прећи
фином шмирглом, да остане глатка
површина. Бојити два пута са размаком од
24 сата за сушење, прећи најфинијом
шмирглом и бојити по трећи пут што улази
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уцену.Ивице на носећим стубовима оборити
премонтирања.Све
дрвене
елементе
заштитити фунгицидним и инксецитидним
премазима, у свему према упутству
произвођача. Обрачун по ком.
5.4.2 КОМБИНОВАНИ МОБИЛИЈАР
-састоји се из неколико елемената: Тобоган,
клацкалица, љиљашка и пењалице.Тобоган
се монтира у складу са спецификацијом и
упутством произвиђача који уз справу
доставља атест за исту (уграђени
материјали итд...).Материјали од којих је
изграђена су дрво 1 класе (бор,јела)
потребних димензија како би се задовољила
стабилност објекта (грађа димензија
14/14,12/12, 10/10, 5/10 цм, даске 2.5цм
кровни покривач тегола (боје дрвета).
Обрачун по ком.
5.4.3 НАДСТРЕШНИЦА СА КЛУПАМА
Сто је димензија 130/130 цм око кога се
постављају четири клупе ослоњене преко
два ослонца на бетонску подлогу. Сто и
клупе се израђују од дасака дебљине 5 цм.
Укупна динензија справе је 200/200цм. Сви
дрвени
делови
израђени
од
висококвалитетног обрађеног дрвета се
импрегнирају и премазују импрегнацијским
премазима
без
садржаја
хрома.
Надстрешницу (кров) извести према
детаљу, кровни покривач је тегола.Обрачун
по ком.
5.4.4.ЉУЉАШКА Справа за дечију игру
дрвене
конструкције
састављена
из
конструктивних елемената рама, две
љуљашке за љуљање, ручице за љуљање и
пењалице за пењање, тј. степеништа са обе
стране подеста. Горња носећа греда је
димензија 10x16x400 цм, и шест стубова
који се ослањају на главну греду су
појединачних димензија 10x10x242 цм.
Свака љуљашка се састоји од гуменог
седишта, а ланци за сваки од њих су од
галванизираног челика ø16мм. Ручица за
љуљање се састоји од два пластична држача
и ланца од галванизираног челика О16мм
Обрачун по ком.

ком.

1

ком.

2

ком.

2
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5.4.5.КЛАЦКАЛИЦА Справа за дечију
игру дрвене конструкције која се састоји од
дрвене конструкције облика према жељи
инвеститора, а конструкција је димензија
90x60x2.4 цм, затим два седишта израђена
од дрвета димензија 18x28x1.8 цм,
пластичних ручица и ножних држача и
челичне опруге која се учвршћује у
бетонско постоље. Димензија справе је
113.6/30/85цм . Сви дрвени делови израђени
од висококвалитетног обрађеног дрвета се
импрегнирају и премазују импрг. премазима
без садржаја хрома. Обрачун по ком.
5.4.6.ТОБОГАН-КУЋИЦА
Израда и монтажа дрвене конструкције од
дрвене грађе 1 класе (јелова,борова грађа)
.Комбинована кућица се састоји од
прилазног степеништа ,кућице и тобогана.
Дечија кућица се монтира у складу са
спецификацијом и упутством произвиђача
који уз справу доставља атест за исту
(уграђени материјали итд...).Материјали од
којих је изграђена су 1 класе (бор,јела)
потребних димензија како би се задовољила
стабилност објекта (грађа димензија
14/14,12/12, 10/10, 5/10 цм, даске 2.5цм
кровни покривач тегола (боје дрвета).
Потребна количина грађе око 1.9м3.
Обрачун по ком.
5.4.7. ТОБОГАН Справа за дечију игру тобоган састављена је од конструктивних
елемената рама – металних стубова и
металних спојева, металног степеништа за
пењање са подестом, једог тобогана, тј.
клизног свода укупне дузине 3.2м. Четири
ослањајућа
стуба
су
димензија
10x10x242цм, а при врху прелазе у тзв. врат
справе који се састоји од једне горње греде
димензија 10x10x59цм , две доње греде
димензија 10x10x23цм, две косе греде
10x10x41цм.
Степениште
чине
пет
пењалица
појединачних
димензија
8x4x88цм. Подест чине дванаест летвица
појединачних димензија 2.8x8.5x70цм.

ком.

3

ком.

1

ком.

1
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Носач подеста је састављен од две греде
појединачних
димензија
8x4x127цм.
Тобоган је израдјен од полиестра армираног
стакленим влакнима. Димензија справе у
свему са детаља цртежа. Обрачун по ком.
СВЕГА ОПРЕМА:

5.5 ОСТАЛИ РАДОВИ

једини
ца

Јединична
количи цена без
на
пдв-а

Укупно без
пдв-а

5.5.1 Набавка и монтажа металне
ограде и стубова, у свему исто као у
приложеним детаљима и скицама са
свим потребним ојачањима (косе затеге
и хоризонтална укрућења), на дну стуба
који се бетонира заварити по две анкер
куке. Осовинско одстојање стубова је
2,0м.
А)Косе затеге се позиционирају на
огради х-3,00м и израђују се од глатке
арматуре ГА Ø14 на свим пољима
висине х-3,00м
Б)Хоризонтално
укрућење
позиционира се по целој дужини
ограде,х-1,55м и х-3,00м (л=66,20м) у
горњој и у доњој зони од челичног Л
профила 40x40x4 . Фарбати једним
премазом основном заштитном бојом
на чисту и припремљену подлогу и
другим премазом завршном бојом у
зеленом тону.
- 16.1 Ограда 1 (х=3,00м) са
улазном капијом, дужине Л=21,06м,
стуб Ø76,1мм ------------------------------- 16.2 Ограда 2 (х=1,55), дужине
Л=45,14м, стуб Ø50мм ------------------Обрачун по м²

м²

63,18

м²

74,48
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5.5.2
Набавка
и
монтажа
пластифицираног жичаног плетива висине
1.55м и 3.00 (за оба типа ограде) са
затезањем поцинковане жице.
Обрачун по м².

м²

137,66

СВЕГА ОБЈЕКТИ :

Укупно динара без пдв-а

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ.
2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
3. БЕТОНСКИ И АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ
4. ОПРЕМА
5.ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом

Место :___________________
Датум:___________________

ПОНУЂАЧ
_____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Конкурсна документација за јнмв број 404-42/2017-4

Страна 40

6) ПОНУДА

Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања ( од 7 до максимално
45 дана)
Рок важења понуде (минимално 30
дана)
Рок за завршетак радова
( максимално 30 дана од дана
увођења у посао )
Гарантни рок за изведене радове
( минимално 2 године )

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Важно : За рангирање понуда узимаће се понуђена цена без ПДВ-а.
У ту цену требају бити укључени и сви додатни трошкови уколико постоје.
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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7.

ФОРМА МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: _________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: _____________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:____________________________________________
ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице за озбиљност понуде

Корисник: Општинска управа општине Бабушница, (Поверилац)
Седиште: Бабушница, улица Ратка Павловића 1
Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије
__________________ и овлашћујемо Општинску управу општине
Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница , као повериоца ,
да предату меницу може попунити на износ од __________________
динара (5% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке 40442/2017-4 набавка радова на изградњи дечијег игралишта у
Бачкопетровачкој улици у Бабушници број понуде ___________
од
_________ (по основу гаранције за озбиљност понуде), у случају:
1. да дужник након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду
2. да дужник благовремено не потпише уговор
3. да дужник не испуњава неке од услова за које је изјавом тврдио да
испуњава.
Рок важења ове менице је (минимум колико и рок важења понуде)
до _______________________ 2016. годинe.
Овлашћујемо Општинску управу општине Бабушница, улица Ратка
Павловића 1, 18330 Бабушница као Повериоца, да у своју корист
„безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.
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Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши
на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у
распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив
овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по
овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног
за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
________________________________ и чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

У _____________ дана ____________ 2017. године

Датум и и место издавања
овлашћења

Дужник-издавалац
менице
М.П.

______________________

Напомена : форму овог овлашћења доставити на меморандуму
понуђача.
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ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: _________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: _____________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:____________________________________________
ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице за добро извршење посла
Корисник: Општинска управа општине Бабушница, (Поверилац)
Седиште: Бабушница, улица Ратка Павловића 1

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије
__________________ и овлашћујемо Општинску управу општине
Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница , као повериоца,
да предату меницу може попунити на износ од __________________
динара (10% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке 40442/2017-4 набавка радова на изградњи дечијег игралишта у
Бачкопетровачкој улици у Бабушници број понуде ___________
од
_________ (по основу гаранције за добро извршење посла ), у случају:
да дужник не поштује рокове из уговора за извршење преузетих
обавеза .
да дужник крши друге уговорне обавезе из Уговора бр _____________
_______________ од __________________________ .

Рок важења ове менице је (минимум 30 дана дужи од рока за
завршетак радова на изградњи дечијег игралишта у Бачкопетровачкој улици
у Бабушници ) ______________________________________ годинe.
Овлашћујемо Општинску управу општине Бабушница, улица Ратка
Павловића 1, 18330 Бабушница као Повериоца, да у своју корист
„безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника.
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Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши
на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у
распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив
овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по
овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног
за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
________________________________ и чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

У _____________ дана ____________ 2017. године

Датум и и место издавања
овлашћења

Дужник-издавалац
менице
М.П.

______________________

Напомена : форму овог овлашћења и меницу доставити приликом
потписивања уговора.
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8. МОДЕЛ УГОВОРА
(овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем)
(попунити,парафирати и оверити)

УГОВОР
о
извођењу радова
на изградњи дечијег игралишта
Закључен дана _______________између:

Наручиоца : Општинска управа општина Бабушница
са седиштем у Бабушници улица Ратка Павловића бр. 1
ПИБ: 100978681 Матични број 07172796
Број рачуна: 840-64640-14 Назив банке : Управа за трезор
Телефон: 010/385112, Телефакс: 010/385191
коју заступа: Славица Милић , начелница
(у даљем тексту: Наручилац )
и
Понуђача :......................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач ),

Основ уговора:
ЈН број 404-42/2017-4
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од...............................
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац у спроведеном отвореном поступку јавне набавке
бр. 404-42/2017-4, изабрао Добављача као најповољнијег понуђача за
набавку радова – изградња дечијег игралишта у Бачкопетровачкој улици у
Бабушници (одлука о додели уговора бр. ___________од ________________
године);
- да су средства за финансирање радова која су предмет овог
уговора обезбеђена Одлуком о буџету општине Бабушница за 2017. годину
и Годишњим планом јавних набавки Општинске управе општине Бабушница
за 2017. годину број 404-23/2017-4;

ПРЕДМЕТ
Члан 1.
Предмет уговора је извођење радова на изградњи дечијег игралишта
у Бачкопетровачкој улици у Бабушници , у свему према спецификацији из
обрасца понуде бр. ______________од ______________ г. (попуњава
Наручилац) који је саставни део овог уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора извођач радова
се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу
опрему, изврши грађевинске радове, изврши пријаву градилишта
надлежним инспекцијама и обезбеђивање простора, као и друге послове
неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

ЦЕНА
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1.
овог уговора износи укупно __________________( _____________________
________________ ) динара, без ПДВ-а, односно __________________(
_____________________ ________________ ) динара са урачунатим ПДВом , а добијена је на основу јединичних цена из прихвађене понуде
извођача радова бр. _________________од ______________ 2017. г.
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Уговорена цена фиксна је по јединици мере и не може се мењати
услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Коначна вредност радова утврдиће се обрачуном стварно извршених
радова, а на основу оверене оконачне ситуације од стране надзорног
органа, уз примену уговорених јединичних цена, до планиране вредности
набавке из Плана јавних набавки наручиоца за 2017. годину .
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да ће наручилац радова уплатити на
рачун извођача радова средства по привременим и по окончаној ситуацији,
сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и
јединичних цена из понуде, потписаних од стране надзорног органа.

Члан 4.
Привремена ситуација се доставља по основу оверене грађевинске
књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаних од стране
надзорног органа.
Исплата по окончаној ситуацији, извођач радова испоставља
наручиоцу тек по извршеној примопредаји радова и коначном обрачуну
изведених радова и сачињавања записника о тим радњама
Привремене и окончану ситуацију извођач радова доставља у шест
примерака. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене
ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени
материјал и друго, извођач доставља стручном надзору, који ту
документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном,
неће бити бити плаћања по привременим ситуацијама, што извођач радова
прихвата без права приговора.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 5.
Уговорени радови ће се извести у року од _________ дана од
увођења Извођача у посао..

Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
− у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван
кривицом Извођача;
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− у случају елементарних непогода и дејства више силе;
− у случају измене пројектно-техничке документације по налогу
Наручиоца;
− у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који
није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог
уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси
Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог
члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уколико Извођач из неког разлога закасни са подношењем захтева за
продужење рока , дужан је да плати уговорену казну у висини од 1% од
уговорене вредности радова , а захтев ће се разматрати уколико кашњење
није дуже од 10 дана. Ако Извођач са захтевом касни дуже од 10 дана ,
Наручилац ће његов захтев одбити као неблаговремен.
Уколико се прихвати захтев или одређени делови захтева за
продужење рока, Наручилац о томе доноси Одлуку о измени уговора , коју
објављује на Порталу јавних набавки, и на основу те одлуке сачињава анакс
уговора којим продужава рок извођења радова .
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог
уговора о томе постигну писани споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за
технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском
дневнику.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у
уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,3% од укупно
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ
казне не може бити већи од 10 % од вредности укупно уговорених радова.
Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без
претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној
ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених
радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног
износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да
докаже.
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 8.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе
у складу са важећим прописима, техничким прописима, грађевинском
дозволом, инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да
по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,
изврши грађевинске и припремно-завршне радове, као и све друго
неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Извођач се обавезује :
-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и
у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на
разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене
примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће
бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
-да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави
решење о именовању одговорног извођача радова;
-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према
важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену
испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором
преузетих радова;
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и
одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, 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;
-да се строго придржава мера заштите на раду;
-да изврши обезбеђење суседних објеката, саобраћаја, околине и
заштиту животне средине;
-да радове изводи редоследом и динамиком коју одређује наручилац;
-да омогући вршење стручног надзора на објекту;
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим
прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
-да поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца, односно
стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о
свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова,
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења
или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговореног
рока извођења радова;
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-да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то,
како би радове завршио у уговореном року;
-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је
завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
-да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова
уколико се утврде неправилности и недостаци;
-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и
набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за
изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему
писаног позива од стране Наручиоца.
Члан 9.
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном
месту градилишну таблу.
Извођач се обавезује да градилишну таблу сачини у складу са
Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле
(„Сл. гласнк РС“, бр. 22/2015).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под
условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.
Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими
наведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем
уговорних обавеза Извођача.
Наручилац се обавезује да достави надлежној инспекцији рада
пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на
градилишту.
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му
инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му
обезбеди несметан прилаз градилишту чим се стекну потребни услови а
најкасније 20 дана по потписивању уговора.

Члан 11.
Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора преда
наручиоцу меницу за добро и уговореном року извршење посла у износу од
10% од вредности уговора и са роком 30 дана дужим од рока за извођење
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радова из понуде извршиоца радова, која мора бити безусловна и платива
на први позив у корист наручиоца радова.
У случају наступања услова за продужење рока окончања радова
извођач радова је у обавези да продужи важење менице.
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење
радова који су предмет уговора у току, извођач радова је дужан да о свом
трошку продужи рок важења менице.

Члан 12.
Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора
осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика, до
њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), и достави
наручиоцу радова полису у оригиналу или у овереној копији, са важношћу
за цео период извођења радова.
Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора
достави наручиоцу радова полису осигурања од одговорности за штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или у
овереној копији, са важношћу за цео период извођења радова, у свему
према важећим законским прописима.
Уколико се рок извођења радова продужи извођач радова је обавезан
да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст.1. и 2. овог
члана, са новим периодом осигурања.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и
заштите на раду, као и противпожарне заштите.
Уколико радове изводе група понуђача или понуђач са подизвођачем
, Извођач се обавезује да о свом трошку, као заступник наручиоца као
инвеститора радова, изради План превентивних мера и обезбеди и ангажује
координара за безбедност и здравље на раду у складу са законом за све
време извођења радова. (Координатор може бити физичко лице или
физичко лице као предузетник и не може бити запослено код понуђача).

Члан 13.
Гарантни рок за изведене радове износи _________________,
рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему
важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова.
Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су
предмет овог уговора записнички преда наручиоцу све гарантне листове за
уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.
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Члан 14.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив
наручиоца радова, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на
уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а
који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Ако извођач радова –понуђач, неприступи извршењу своје обавезе из
ст.1. овог члана у року од 5 дана од дана пријема писменог позива
наручиоца радова, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака
ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача радова.

Члан 15.
За укупан уграђени материјал и уграђену опрему извођач радова
мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим
прописима.
Извођач радова дужан је да после сваке набавке материјала и
уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, наручиоца радова
благовременео обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне
опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим
правилницима и позитивном законском регулативом.
Уколико наручилац радова утврди да уграђени материјал или опрема
не одговарају стандардима и техничким прописима, на основу писаног
извештаја и предлога надзорног органа, наручилац радова их одбија и
забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене
организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран
уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена
безбедност објеката на којима се изводе радови из уговора, наручилац има
право да тражи од извођача радова да поруши изведене радове и да их о
свом трошку поново изведе, у складу са техничком документацијом и
уговором преузетим обавезама. Уколико извођач радова у одређеном року
то не учини, наручилац има право да ангажује другог извођача, искључиво
на терет извођача радова из овог уговора.

Члан 16.
Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу радова за
извршење уговорних обавеза, те и за радове изведене од стране
подизвођача и осталих чланова групе понуђача из заједничке понуде, као
да их је сам извео.
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Члан 17.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за
извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом
радова и писмено обавести стручни надзор и наручиоца радова.
Истовремено, доставља понуду са анализом количина за те радове. Тек
након добијања писмене сагласности од стручног надзора – надзорног
органа и наручиоца радова, извођач може приступити извођењу ових
радова.
По добијању писмене сагласности наручиоца радова извођач радова
ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера
радова усвојене понуде извођача бр.______________________________
_______________________. године, за које се утврди постојање вишка
радова, остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова, до 10%
количине у односу на укупне радове, неће утицати на продужетак рока
завршетка радова.
Уколико се јави потреба за извђењем додатних ( непредвиђених )
радова , радова који нису предвиђени пројектом и нема их у премеру и
прерачуну, те нема ни јединичних цена у понуди, Извођач радова је дужан
да предмер и предрачун ових радова достави на увид Надзорном органу и
Наручиоцу.. Наручилац може одобрити извођење ових радова уколико
њихова укупна вредност не прелази 5% од уговорене врености радова и
уколико јединичне цене тих радова нису веће од тржишно упоредивих цена
за ту врсту радова, сходно члану 115 Законао јавним набавкама.

Члан 18.
Извођач радова може, и без претходне сагласности наручиоца
радова, уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене
радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за
спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим
ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у
току израде пројектне документације.
Извођач и надзорни орган дужни су да истог дана када наступе
околности из ст.1. овог члана о томе обавесте наручиоца радова.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова
цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања
обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене
радове.
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Члан 19.
Извођач о окончању радова који су предмет овог уговора обавештава
наручиоца и орган стручног надзора.
Дан окончања радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова врши се комисијски, најкасније у року од 15
дана од дана завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине: по један представник
наручиоца радова, извођача радова и надзорни орган.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу
радова, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих
уграђених материјала у три извода, са приложеним атестима, као и пројекте
изведених радова у два примерка.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, Корисник или
стручни надзор у току извођења или приликом преузимања и предаје
радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке
Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива и ако их
не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити
другом извођачу на рачун Извођача.

Члан 20.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утвђује се на
бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране
стручног надзора и уговорених јединичних цена из понуде, које су фиксне и
непроменљиве.
Уз записник о примопредаји радова сачињава се и коначан обрачун
вредности изведених радова, које врши комисија наручиоца и извођача
радова у присуству стручног надзора.

Члан 21.
Наручилац радова има право на једнострани раскид овог уговора у
следећим случајевима:
-

ако извођач радова у уговореном року не достави полисе осигурања
уговорене овим уговором;

-

уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15
календарских дана, а о узроцима кашњења не обавести наручиоца
радова и надзорни орган, ако извођач радова не изводи радове у
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складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова;
-

уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима
за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди иизвођача радова,
а извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора у
примереном року, у складу са Законом о планирању и изградњи.

-

у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 22.
У случају једностраног раскида уговора наручилац радова има право
да за радове чије је извођење предмет овог уговора ангажује другог
извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач
радова је у наведеном случају обавезан да наручиоцу радова надокнади
штету, која представља разлику између цене радова из овог уговора и цене
радова новог извођача радова, као и трошкове процедуре избора новог
извођача радова и промене услова у којима ће се радови изводити.
Уговор се раскида у писаној форми, 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.
У случају раскида уговора извођач радова дужан је да обезбеди
изведене радове од пропадања, да наручиоцу радова преда пројекат
изведеног стања, као и записник којисије о стварно изведеним радовима до
дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за
раскид уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
Овај уговор примењује се на односе уговорних страна до измирења
међусобних обавеза уговарача у целости.
На све што између уговорних страна овим уговором није уређено на
њихов међусобни однос примењиваће се одредбе закона и подзаконских
аката из области јавних набавки и облигационих односа, Закона о
планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу.
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Члан 24.
Прилози и саставни део овог уговора су:
-

конкурсна документација за јавну набавку бр.________________;
понуда извођача радова бр_______________________________..

Члан 25.
Овај уговор сачињен је у 4 једнака примерка, од којих се по 2 налазе
код сваког од уговарача.
Члан 26.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе
закона који регулишу облигационе односе.
Евентуално настале спорове по овом уговору уговорне стране ће
решавати споразумно, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред
надлежним судом.
Члан 27.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се
примењује даном достављања полисе осигурања из члана 12. Уговора.
Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако
Извођач у року од 15 дана од дана потписивања Уговора не достави полисе
осигурања из члана 12. овог уговора.

ИЗВОЂАЧ
__________________________

НАРУЧИЛАЦ
__________________________
Славица Милић

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке.
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ускладу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
__________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Датум:

М.П.
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона ___________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да
сам понуду у поступку јавне набавке радова – изградња дечијег игралишта у
Бачкопетровачкој улици у Бабушници.број 404-42/2017-4 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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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ ,ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са чланом 74. и чланом 75. став 2. Закона
____________________________
(име
и
презиме),
у
својству
одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:

И З Ј А В У

При састављању понуде за јавну набавку радова – изградња дечијег
игралишта у Бачкопетровачкој улици у Бабушници број 404-42/2017-4
поштовали смо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. и намамо
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.
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