Општина Сечањ, Јавна набавка у отвореном поступку – радови на уређењу атарских путева
и отресишта бр.06/2020

Назив наручиоца: ОПШТИНА СЕЧАЊ
Адреса: улица Вожда Карађорђа бр. 57, Сечањ
Лице овлашћено за потписивање уговора: Предраг Рађеновић, Председник општине
Интернет страница наручиоца: www.secanj.rs
Врста поступка: Отворени поступак
Број јавне набавке: 06/2020
Предмет набавке: Радови
Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци
Служба: Јавне набавке
Лице за контакт : Бранка Вукоје, Ивана Пејовић
Електронска адреса: nabavkasecanj@gmail.com

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ
НАБАВКА РАДОВА –УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА
Број: 06/2020 -5
Датум и време
Крајњи рок за подношење понуда

12.06.2020. године до 14,00 часова

Отварање понуда

12.06.2020. године у 16,00 часова

Конкурсна документација садржи 44 стране

Maj, 2020 год.
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ОБРАСЦИ
-

ОБРАЗАЦ бр.1 - Образац за оцену испуњености услова из чл. 75 и 76 Закона о
јавним набавкама (заокружити један од понуђених одговора, потписати и оверити
печатом)

-

ОБРАЗАЦ бр.2 - Подаци о понуђачу (попунити, потписати и оверити печатом)

-

ОБРАЗАЦ бр.2/А - Подаци о подизвођачу (попунити, потписати и оверити
печатом у случају да се подноси понуда са подизвођачем)

-

ОБРАЗАЦ бр.2/Б - Подаци о учеснику у заједничкој понуди (попунити, потписати
и оверити печатом у случају да се подноси заједничка понуда)

-

ОБРАЗАЦ бр.3 - Изјава понуђача о учешћу подизвођача (попунити, потписати и
оверити печатом у случају да се подноси понуда са подизвођачем)

-

ОБРАЗАЦ бр.4 - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (попунити, потписати и оверити
печатом у случају да се подноси заједничка понуда)

-

ОБРАЗАЦ бр.5 - Изјава о независној понуди (попунити, потписати и оверити
печатом)

-

ОБРАЗАЦ бр.6 - Образац трошкова припремања понуде (попунити, потписати и
оверити печатом с тим да није обавезан)

-

ОБРАЗАЦ бр.7 - Изјава о поштовању прописа из области заштите на раду,
запошљавања и услова рада и заштите животне средине као и да му није изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда (попунити, потписати и оверити печатом)

-

ОБРАЗАЦ бр.8 - Образац понуде (попунити, потписати и оверити печатом)

-

ОБРАЗАЦ бр.9 - Спецификација са структуром цене (потписати и оверити печатом)

-

ОБРАЗАЦ бр.10 - МОДЕЛ УГОВОРА (попунити, потписати и оверити печатом)

-

ОБРАЗАЦ бр.11- ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС“ бр. 68/2015).
Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са
захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка
доделе уговора о јавној набавци.
Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и
спецификације које су садржане у конкурсној документацији.
Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација
које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не
одговора условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком
погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат ће имати одбијање понуде.
1. УВОД
Предмет јавне набавке је набавка радова – Уређење атарских путева и отресишта 45000000 грађевински радови
Поступак се спроводи ради закључења уговора.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.
Понуда се саставља тако што понуђач хемијском оловком уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације, потписује их, оверава печатом и
доставља их са потребним доказима.
Понуду потписује лице које је овлашћено да потпише понуду.
Обавезно се мора хемијском оловком попунити комплетан образац понуде, односно
понуђачи морају дати понуду за све тражене позиције наведене у обрасцу “Спецификација
са структуром цене” у противном ће се понуда сматрати неприхватљивом.
Понуђачи могу поднети само једну понуду и не могу је мењати.
У поступку оцењивања понуда разматраће се и оцењивати само прихватљиве понуде и
понуде које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, у
супротном понуде ће бити одбијене.
2. ЈЕЗИК
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуђач даје понуду на српском језику.
3. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА
Понуђач је дужан да достави понуду у запечаћеној коверти уредно адресираној, поштом
на адресу: Општинска управа Сечањ - 23240 Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57,
или лично на наведену адресу, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Уређење
атарских путева и отресишта, ЈН бр. 06/2020- „НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона понуђача и број телефона
контакт особе.
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4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде морају да стигну без обзира на начин достављања, на адресу: Општинска управа
Сечањ - 23240 Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57, најкасније до 12.06.2020.године
до 14,00 часова.
Свака понуда која стигне наручиоцу по истеку датума и сата одређеног у претходном
ставу, сматраће се неблаговременом и иста ће се неотворена вратити понуђачу са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
6. ТРОШКОВИ 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
узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.
7. ФОРМА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације и доставља их са потребним доказима.
Понуђач не може попунити и доставити своје обрасце - документе, уместо истих који су
преузети, а саставни део су конкурсне документације, у супротном понуда ће се одбити.
У случају потребе за исправком, исправка мора бити оверена иницијалима особе која је
потписала понуду и оверена печатом.
Понуда мора бити потписана од стране лица понуђача које је овлашћено да потпише
понуду.
8. ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ
Измена и допуна понуде може се вршити до истека рока за достављање понуде и то у
запечаћеној коверти препорученом поштом на адресу Општинска управа Сечањ - 23240
Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 или лично на наведену адресу, са назнаком:
„Измене и допуне понуде за јавну набавку- Уређење атарских путева и отресишта,
ЈН бр. 06/2020 НЕ ОТВАРАТИ“.
Достављене понуде не могу се изменити нити се могу повући по истеку рока за
достављање понуде.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача који се обавезују на заједничко извршење набавке.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1.тач 1 до
4 Закона о јавним набавкама (који су наведени у овој конкурсној документацији), а
додатне услове испуњавају заједнички. Сви услови, како обавезни тако и додатни
наведени су у обрасцу „ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“
Учесници у заједничкој понуди су у обавези да уз понуду доставе и споразум којим се
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међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење јавне набавке. Наведени
споразум је саставни део заједничке понуде и уколико га учесници у заједничкој понуди
не доставе заједно са понудом, таква понуда ће се одбити као неприхватљива.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
10. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив свих подизвођача, као и проценат укупне вредности јавне
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и који део
предмета набавке ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и
понуђача који иступа са подизвођачем буде закључен, подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на
број подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из чл.75 ст.1-4
Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл.75 став 1 тачка 5 Закона за
део набавке који ће извршити преко подизвођача. Сви услови, како обавезни тако и
додатни наведени су у обрасцу „ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач другом понуђачу.
11. ОБАВЕШТЕЊЕ ШТА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
12. ПЛАЋАЊЕ
Плаћање је динарско.
Начин плаћања је: у року од 45 дана од дана испостављања фактуре, а на основу оверене
ситуације од овлашћеног лица Наручиоца.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
13. РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Изабрани понуђач ће бити у обавези да почне са радовима у року од три дана након
закључења уговора и пријема писменог налога овлашћеног лица наручиоца. Рок извршења
радова је у складу са прихваћеном понудом.
14. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредности у понуди исказују се у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Оцењиваће се вредности у понуди исказане у динарима без пореза.
Цена треба да укључи све трошкове који терете предметну набавку.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. ЗЈН.
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15. ДОДЕЛА УГОВОРА
Наручилац закључује Уговор о јавној набавци са понуђачем чија је понуда изабрана као
најповољнија по истеку рока за подношење захтева за заштиту права понуђача у року од 8
дана.
Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета
само једна понуда.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Рок трајања уговора: од дана закључења до реализације предмета.
16. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок на изведене радове је минимум 24 месецa од дана завршетка
радова.
17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарску гаранцију за
озбиљност понуде и обавезујућа оргинална писма о намерама банке на начин
предвиђен у конкурсној документацији:
1.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност
понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити са клаузулом: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу од
10% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање колико
и важење понуде (најмање 90 дана). Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од
оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или
подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих
рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта
(Europen Securities and Markets Authorities- ESMA).
Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или
мења своју понуду;
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено
не потпише уговор о јавној набавци;
- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добрo
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације
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2. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску
гаранцију за добро извршење посла
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама
банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права
приговора, банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 5 % од вредности
уговора без ПДВ-а са роком важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла
3. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама
банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права
приговора, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5 %
од вредности уговора без ПДВ-а чији рок важења мора бити 30 дана дужи од гарантног
рока.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року
од седам дана по закључењу уговора, наручиоцу достави:
1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
неопозива, безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење
посла издаје се у висини од 5 % од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, , са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла,
стављања предмета јавне набавке у функцију (потписивања записника о примопредаји
радова ). Гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви
елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном
документацијом. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг). Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се
продужити.
Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
2. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје
наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано
Записником о примопредаји радова.
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке
преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће
бити са клаузулама: неопозива , безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција
за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 5 % од вредности уговора
без ПДВ-а .Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
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рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема
писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом
Наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке
отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
18. ЗАШТИТА ПОДАТАКА
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве,
у складу са законом, понуђач означио у понуди.
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података.
Податке које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у
поступку јавне набавке и биће доступни само лицима укљученим у поступак
набавке.
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може у писаном облику на адресу наручиоца Општинска управа Сечањ - 23240
Сечањ, или лично на наведену адресу или путем електронске поште на адресу
nabavkasecanj@gmail.com са назнаком: ,,Питање за Комисију за јавну набавку Уређење
атарских путева и отресишта, ЈН бр.06/2020”, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуда. Тражење информација и појашњења путем телефона није
дозвољено.
20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПОНУДА после отварања понуда
Ради прегледа, оцена и упоређивања понуда може се тражити од понуђача да објасни
своју понуду а може се тражити и увид, контрола код понуђача односно подизвођача.
21. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може из било ког разлога на сопствену иницијативу или као одговор на
појашњење тражено од понуђача да измени или допуни конкурсну документацију.
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) и мање дана
пре рока за достављање понуда дужан је да продужи рок за достављање понуда.
Измене и допуне конкурсне документације наручилац ће објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници www.secanj.rs.
Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писменој
форми.
Све измене или допуне представљају саставни део конкурсне документације.

Page 8 of 44

Општина Сечањ, Јавна набавка у отвореном поступку – радови на уређењу атарских путева
и отресишта бр.06/2020

22. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Уколико понуда понуђача који има негативну референцу коју није добио за истоврсни
предмет набавке, буде изабрана као најповољнија, такав понуђач је у обавези да као
додатно средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза приликом закључења уговора
наручиоцу преда једну бланко меницу регистровану код НБС коју наручилац може
попунити на вредност од 15% од вредности уговора, уколико такав понуђач не испуни
неку од уговорних обавеза.
23. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
У поступку избора најповољније понуде примениће се критеријум најнижe понуђене
цене.
Уколико два или више понуђача буду понудила исту цену, предност ће бити дата
понуђачу који је понудио краћи рок извршења радова, а ако се ни на тај начин не добије
предност, предност ће бити дата понуђачу који је понудио дужи гарантни рок.
24. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда извршиће се на дан истека рока за достављање понуда односно
дана 12.06.2020. год. у 16,00 часова.
За активно учестововање у поступку отварања понуда, представници понуђача изузев
директора фирми, власника радње, односно предузетника, у обавези су да пре почетка
отварања понуда Комисији за јавне набавке предају уредно пуномоћје за активно учешће у
поступку отварања понуда.
Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од 3 дана од дана отварања
понуда, а може се уручити и непосредно после отварања понуда.
25. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не сме бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
26. ОЦЕНА ПОНУДА
Комисија за јавну набавку ће након завршеног поступка отварања понуда приступити
детаљном прегледу и оцени свих поднетих понуда.
Понуде које су недовољно читке, неразумљиве, условне или које садрже друге
неправилности одбиће се као неисправне.
Оцењиваће се цене без ПДВ-а, без обзира што понуђач мора унети податке о ПДВ-у.
27. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права
интелектулне својине трећих лица сноси понуђач.
28. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у
претходне три године у поступку јавне набавке:
-поступао супротно забрани из чл.23 и 25 овог закона
-учинио повреду конкуренције
-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен
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-одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
-није испуњавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који
су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ из става 1. овог члана може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза
3) исправа о наплаћеној уговорној казни
4) рекламације потрошача ако нису отклоњене у уговореном року
5) извештај надзорног органа о изведенм радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
29. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се у складу са чланом 148-159. Закона о јавним
набавкама («Сл.гласник РС», број 124/2012) против сваке радње наручиоца у току целог
поступка јавне набавке осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања.
После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је
десет дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси Наручиоцу, поштом препоручено са повратницом на
адресу : Општинска управа Сечањ - 23240 Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57. Копију
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун Буџета Републике Србије,
број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати
таксу у износу од 120.000,00 динара.
30. ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ОБУСТАВИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац доноси Одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступака оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном
јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредном периоду од 6 месеци.
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31. ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА
Опис радова, количина радова и материјал су исказане у техничкој спецификацији
(предмер радова).
Обилазак локације
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће
омогућити обилазак локације за извoђење радова за предметну јавну набавку, али само уз
претходну пријаву, која се подноси два дана пре намераваног обиласка локације, на
меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за
обилазак локације.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца
nabavkasecanj@gmail.com , које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два
дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока
за пријем понуда.
Лице за контакт за обилазак терена: Славко Ромић 063/714-57-56
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше
обилазак локације за извoђење радова , што ће се евидентирати од стране Наручиоца.
О извршеном обиласку локације за извoђење радова понуђач даје изјаву на Обрасцу
бр.11- изјава о обиласку локације за извoђење радова.
32.ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА
ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА
На основу Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
("Сл. гласник РС", бр. 41/2019 - на снази од 19.06.2019. године - даље: допуна
Правилника) приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
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УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУЊАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуђач мора испуњавати услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и услове
ове конкурсне документације.
УСЛОВИ - Право на учешће у поступку има понуђач ако:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. 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 и
давања мита, кривично дело преваре
3. 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. Изјава о поштовању прописа из области заштите на раду, запошљавања и
услова рада и заштите животне средине, као и да му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања
позива за подношење понуда-Образац бр.7
5. располаже неопходним пословним капацитетом:
- да
је извршио радове на санацији атарских путева методом цементе
стабилизације у вредности од минимум 60.000.000,00 динара без ПДВ-а за период од
претходне три године ( 2017.,2018. и 2019.год.)
-да поседује важеће сертификате ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001
6. располаже неопходним техничким капацитетом:
- Багер гусеничар од мин. 24т -2 комада
- Булдожер -2 комада
- Камион кипер носивости од минимум 10 тона- 8 комада
- Вибро јеж -2 комада од којих један минимум 13т
- Вибро ваљак -2 комада од којих један минимум 18т
- Грејдер– 2 комада од којих један минимум 16т
- Цементни посипач – 2 комада
- Самоходни стабилизатор- рециклер - 2 комада
7. располаже неопходним кадровским капацитетом
- да располаже са минимум 35 запослених лица ангажованих по било ком
основу у складу са Законом о раду РС од којих:
*минимум 15 руковаоца радном машином
*минимум 15 возача теретног моторног возила
*минимум 5 помоћних грађевинских радника
-да располаже са минимум једним грађевинским инжењером са лиценцом која
одговара овој врсти радова: 412 или 415 ангажованог по било ком основу у складу
са Законом о раду РС
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ОБРАЗАЦ бр.1
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76 ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ред.
број

1.

2.

Услов

Докази о испуњености услова

Испуњеност
услова (обавезно
заокружити једно
од понуђених
одговора)

Да је регистрован код надлежног Решење или Извод о регистрацији
органа,
односно
уписан
у привредног субјекта Агенције за привредне
одговарајући регистар
регистре Републике Србије, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда
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 и давања мита,
кривично дело преваре

- Правно лице 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА
ПРАВНОГ ЛИЦА - уверење из казнене
евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова захтев за издавање овог уверења може се
поднети према месту рођења (сходно члану
2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој
евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) орган надлежан за унутрашње послове
општине на чијој територији је то лице
рођено) и према месту пребивалишта.
Ако понуђач има више законских заступника
у обавези је да за сваког достави наведено
уверење. Ако је законски заступник рођен
и има пребивалише у страној земљи
уместо наведеног уверења надлежне
полицијске управе може да достави своју
писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, оверену
пред судским или управним органом,
јавним
бележником
или
другим
надлежним органом те државе. (Иста мора
бити преведена на српски језик)
2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ - За кривична
дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ
ПОСЕБНОГ
ОДЕЉЕЊА
(ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ
СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се
потврђује да понуђач (правно лице) није

ДА

НЕ

ДА

НЕ
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осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе.
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ - За кривична
дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ
ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке
из казнене евиденције за кривична дела која
су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда) на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује да
понуђач (правно лице) није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, примања или
давања мита, кривично дело преваре.
Уколико уверење Основног суда необухвата
податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, понуђач је
у обавези да поред уверења Основног суда
достави и уверење Вишег суда.
- Предузетници и физичка лица –
Уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске
управе
Министарства
унутрашњих послова - Захтев за издавање
овог уверења може се поднети према месту
рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1)
Правилника о казненој евиденцији («Сл.
лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за
унутрашње послове општине на чијој
територији је то лице рођено) и према месту
пребивалишта.
(Потврде не могу бити старије од два
месеца на дан отварања понуда)
3.

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

Уверења:
-Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе
-надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
(Потврде не могу бити старије од два
месеца на дан отварања понуда)

ДА
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4.

5.

6.

7.

Изјава о поштовању прописа из
области
заштите
на
раду,
запошљавања и услова рада и
заштите животне средине, као и да
му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на
снази
у време објављивања
односно
слања
позива
за
подношење понуда
располаже неопходним
пословним капацитетом:
- да је извршио радове на санацији
атарских путева методом цементе
стабилизације у вредности од
минимум 60.000.000,00 динара без
ПДВ-а за период од претходне три
године ( 2017.,2018. и 2019.год.)
-да поседује важеће сертификате
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001
располаже неопходним
техничким капацитетом:
-Багер гусеничар од мин. 24т -2
комада
-Булдожер -2 комада
-Камион кипер носивости од
минимум 10 тона- 8 комада
-Вибро јеж -2 комада од којих један
минимум 13т
-Вибро ваљак -2 комада од којих
један минимум 18т
-Грејдер– 2 комада од којих један
минимум 16т
-Цементни посипач – 2 комада
-Самоходни стабилизаторрециклер - 2 комада
располаже неопходним
кадровским капацитетом
- да располаже са минимум 35
запослених лица ангажованих по
било ком основу у складу са
Законом о раду РС од којих:
*минимум 15 руковаоца радном
машином
*минимум 15 возача теретног
моторног возила
*минимум 5 помоћних
грађевинских радника

Образац бр.7

-Копије Уговора, окончаних ситуација са
техничким спецификацијама радова и
оригиналне потврде референтних Наручиоца

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

-Копије захтеваних сертификата
Копија картице основних средстава са
обележеном захтеваном механизацијом,
Уговор о закупу, лизингу, рачун о куповини,
пописна листа, или било који други доказ
који доказује да понуђач располаже
захтеваним техничким капацитетом
понуђача.
Копије саобраћајних дозвола са важећом
полисом осигурања за механизацију која
подлеже регистрацији.
За радне машине које не подлежу
регистрацији потребно је доставити важећи
стручни налаз о иситивању опреме за рад.

-Фотокопије М образаца пријаве на
обавезно социјално осигурање запослених,
фотокопије уговора о ангажовању (за лица
која нису у радном односу)
-За руковаоце радном машином доставити
важеће уверење о стручној оспособљености
-За возаче доставити копију вазеће возачке
дозволе
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-да располаже са минимум једним
грађевинским инжењером са
лиценцом која одговара овој врсти
радова: 412 или 415 ангажованог
по било ком основу у складу са
Законом о раду РС

-За дипл.грађевинског инжењера копија
важеће лиценце

На основу Члана 78.ЗЈН понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да
приликом подношења понуде односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова
из. Члана 75.став. тач.1) до 3) Закона о Јавним набавкама.
Све остале услове које Наручилац захтева у Конкурсној документацији (за тачке од
5 до 7), а који су прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама понуђач је дужан
да достави у својој понуди.
Понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни.

ПОНУЂАЧ
М.П.
__________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ бр.2
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е- mail)
ПОНУЂАЧ
М.П.
__________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ бр.2/А
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ
РАЧУН И БАНКА
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
М.П.
__________________________
Место и датум
(Потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац се попуњава, потписује, оверава и доставља само у случају да
понуђач наступа са подизвођачем.
У случају већег броја подизвођача образац фотокопирати и поступити на исти начин.
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ОБРАЗАЦ бр. 2/Б
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – ЧЛАНУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е- mail)
НАПОМЕНА: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду у ком случају је потребно да се наведени образац копира за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди и поступи на исти начин.
ПОНУЂАЧ
_________________________
(Место и датум)

__________________________
М.П.

(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ бр.3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈИМА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОВЕРИО ДЕЛИМИЧНО
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Редни

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

број

НАЗИВ
И
ОПИС
ПРЕДМЕТА
НАБАВКЕ
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ

ПРОЦЕНАТ
УКУПНЕ
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ
КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ

1.
2.
3.
4.

Датум:_______________

ПОНУЂАЧ
___________________________
(Потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац се не
попуњава.
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ОБРАЗАЦ бр.4
СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Чланови групе су се споразумели да у јавној набавци Уређење атарских путева и
отресишта бр. 06/2020 носилац посла буде члан __________________________________.
Носилац посла ће у име групе поднети понуду и заступати групу понуђача пред
наручиоцем, потписати уговор са наручиоцем, у име групе дати средство обезбеђења
и издати рачун за испоручена добра.
Чланови групе су се споразумели да наручилац изврши плаћање за испоручена добра
на следећи рачун: ___________________________ код банке________________________.
Пун назив и седиште члана Назив и опис дела Проценат укупне Потпис
групе
предмта набавке који вредности набавке одговорног лица и
ће извршити члан који ће извршити печат члана групе
групе
члан групе
Овлашћени члан:
м.п.
Члан групе:
м.п.
Члан групе:
м.п.
Члан групе:
м.п.

Датум:__________________

ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ
М.П.

_____________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац се не
попуњава.

Page 21 of 44

Општина Сечањ, Јавна набавка у отвореном поступку – радови на уређењу атарских путева
и отресишта бр.06/2020

ОБРАЗАЦ бр.5
Понуђач _____________________________________________________________, кога
(назив и седиште)
заступа _________________________________________________ под пуном моралном,
(име и презиме)
материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу:
ИЗЈАВУ
Изјављујем да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Напомена:
Уколико више понуђача подноси заједничку понуду или уколико понуђач наступа са
подизвођачем, сваки од учесника у заједничкој понуди, односно сваки подизвођач је у
обавези да попуни овај образац.

У случају потребе исти копирати.
У __________________
Дана ________________

ПОНУЂАЧ
М.П.
__________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ бр.6
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
У складу са чл. 88 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012) као и чл. 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл.гласник РС 29/2013)
достављамо образац са структуром трошкова припремања понуде у јавној набавци –
Уређење атарских путева и отресишта бр.06/2020.
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној
набавци, Понуђач: ________________________________ из __________________ је имао
следеће трошкове:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

УКУПНО:
Напомена: На основу одредбе чл. 88 Закона о јавним набавкама 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 узорака и
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручица и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена:
Понуђач није у обавези да попуњава овај образац.
Место и датум:
_____________________

ПОНУЂАЧ
М.П.

_________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ бр.7

Понуђач ______________________________________________________________ кога
(назив и седиште)
заступа __________________________________________________под пуном моралном,
(име и презиме)
материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач овом изјавом потврђује да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да му
није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда.
Напомена:
Уколико више понуђача подноси заједничку понуду или уколико понуђач наступа са
подизвођачем, сваки од учесника у заједничкој понуди, односно сваки подизвођач је у
обавези да попуни овај образац.
У случају потребе исти копирати.
У __________________
Дана________________

ПОНУЂАЧ
М.П.
__________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ БР.8

Назив и адреса ___________________________________________________
Телефон и факс __________________________________________________
Име и презиме особе за контакт_________________________________________________

ПИБ _____________________________________________________________
Предмет: ПОНУДА за набавку уређења атарских путева и отресишта бр.06/2020
1.УКУПНА ЦЕНА _____________________ динара без ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а _____________________ динара
УКУПНА ЦЕНА ___________________ динара са ПДВ-о
2.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ____________________________________________________
(навести број дана од дана отварања понуде с тим да исти не може бити краћи од 90
дана)
3.ГАРАНТНИ РОК__________________________________месеци
(навести број месеци од дана завршетка радова с тим да исти не може бити краћи од
24 месеца)
4.РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА_____________________________
(навести број дана од дана закључења Уговора и увођења у посао од стране надзора)
ПОНУДУ ПОДНОСИМ: (заокружити једну од доле понуђених могућности)
а. самостално
б. као заједничку понуду
ц. са подизвођачем
ПОНУЂАЧ
_______________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)
М.П.

_______________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ бр.9
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

I- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ НЕКАТЕГОРИСАНОГ
ПУТА- АТАРСКИ ПУТ К.О. ЈАРКОВАЦ
к.п. 2680
1. САОБРАЋАЈНИЦА
Ред.
бр.

1.1

Опис радова
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1
Обележавање објекта. Трасу пута
обележити по профилима и извадити
осигурања осовине. Обрачун по метру
дужном.

Jедини
ца
мере

Количи
на

м

1,218.46

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

УКУПНО I :

2.1.
2.2.

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2
Машински ископ хумуса у широком
откопу д=20цм, са гурањем земље у
страну до 20м.
Набавка, транспорт и разастирање
слоја шљунка д=10цм

м3

731.08

м3

365.54
УКУПНО II :

3.1

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3
ПОЗИЦИЈА ОБУХВАТА:
- Набавка, транспорт и разастирање
слоја шљунка д=10цм
- Израда носеће коловозне
конструкције дебљине d=30цм,
стабилизацијом тла хидрауличним
везивом, збијање вибро ваљком до
м2
потребне чврстоће (мин 70MPa, након
7дана).
- Набавку и уградњу
слоја ДКА 0/31мм д=10цм; са
планирањем и збијањем до 80MPa.
- Уређење банкина, равних и косих
површина.

3,655.38
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УКУПНО III :

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ-ом:

РЕ
Д.
БР..
I
1

2

2. РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Цена по
Jедини
Количи
јединици
Опис радова
ца
на
мере без
мере
ПДВ-а
САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ
Стандардни саобраћајни знаци
II-2 (округли фи 600 мм) - класа 2
I - 19 (троугаони - класа 2

ком
ком

1
1

Носачи саобраћајних знакова
Једностубни цевни носачи дужине
3600 мм

ком

2

Укупна цена
без ПДВ-а

УКУПНО I:
II

САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА

2

Трепћућа светла
Вертикална баријера са трептачем

ком

1
УКУПНО II:
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1
2

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ЈАРКОВАЦ к.п. 2680
САОБРАЋАЈНИЦЕ
РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ом:

II-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТАЈАША ТОМИЋ
к.п. 5804 и 8244
1. САОБРАЋАЈНИЦА
Цена по
Jедин
Количин
јединици
Укупна цена
Ред.бр.
Опис радова
ица
а
мере без
без ПДВ-а
мере
ПДВ-а
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1
Обележавање
објекта.Трасу
пута
обележити по профилима и извадити
1.1
м
500.00
осигурања осовине.Обрачун по метру
дужном.
УКУПНО I:
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2
Машински ископ хумуса у широком
2.1.
откопу д=20цм, са гурањем земље у
м3
300.00
страну до 20м.
Набавка, транспорт и разастирање
2.2.
м3
150.00
слоја шљунка д=10цм
УКУПНО II :

3.1

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3
ПОЗИЦИЈА ОБУХВАТА:
- Набавка, транспорт и разастирање
слоја шљунка д=10цм
- Израда носеће коловозне
конструкције дебљине d=30цм,
м2
стабилизацијом тла хидрауличним
везивом, збијање вибро ваљком до
потребне чврстоће (мин 70MPa, након
7дана).
- Набавку и уградњу

1,500.00

Page 28 of 44

Општина Сечањ, Јавна набавка у отвореном поступку – радови на уређењу атарских путева
и отресишта бр.06/2020

слоја ДКА 0/31мм д=10цм; са
планирањем и збијањем до 80MPa.
- Уређење банкина, равних и косих
површина.

УКУПНО III :
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ом:

Ред.бр.
I
1

2

2. РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Цена по
Jедин
Количин
јединици
Опис радова
ица
а
мере без
мере
ПДВ-а
САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ
Стандардни саобраћајни знаци
II-2 (округли фи 600 мм) - класа 2
ком
1
I - 19 (троугаони - класа 2
ком
1
Носачи саобраћајних знакова
Једностубни цевни носачи дужине
3600 мм

ком

Укупна цена
без ПДВ-а

2
УКУПНО I:

II

САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА

2

Трепћућа светла
Вертикална баријера са трептачем

ком

1
УКУПНО II:
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1
2

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ЈАША ТОМИЋ к.п. 5804 и 8244
САОБРАЋАЈНИЦЕ
РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:

УКУПНО СА ПДВ-ом:
III-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТАНЕУЗИНА
к.п. 2786
1. САОБРАЋАЈНИЦА
Ред.бр.

1.1

Опис радова
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1
Обележавање
објекта.Трасу
пута
обележити по профилима и извадити
осигурања осовине.Обрачун по метру
дужном.

Jедин
ица
мере

Количин
а

м

323.73

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

УКУПНО I :

2.1.
2.2.

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2
Машински ископ хумуса у широком
откопу д=20цм, са гурањем земље у
страну до 20м.
Набавка, транспорт и разастирање
слоја шљунка д=10цм

м3

194.24

м3

97.12
УКУПНО II :

3.1

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3
ПОЗИЦИЈА ОБУХВАТА:
- Набавка, транспорт и разастирање
слоја шљунка д=10цм
- Израда носеће коловозне
конструкције дебљине d=30цм,
стабилизацијом тла хидрауличним
везивом, збијање вибро ваљком до
м2
потребне чврстоће (мин 70MPa, након
7дана).
- Набавку и уградњу
слоја ДКА 0/31мм д=10цм; са
планирањем и збијањем до 80MPa.
- Уређење банкина, равних и косих
површина.

971.19
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УКУПНО III :

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ом:

Ред.бр.
I
1

2

2. РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Цена по
Jедин
Количин
јединици
Опис радова
ица
а
мере без
мере
ПДВ-а
САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ
Стандардни саобраћајни знаци
II-2 (округли фи 600 мм) - класа 2
ком
1
I - 19 (троугаони - класа 2
ком
1
Носачи саобраћајних знакова
Једностубни цевни носачи дужине
3600 мм

ком

Укупна цена
без ПДВ-а

2
УКУПНО I:

II

САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА

2

Трепћућа светла
Вертикална баријера са трептачем

ком

1
УКУПНО II:

1
2

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: НЕУЗИНА к.п. 2786
САОБРАЋАЈНИЦЕ
РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ом:
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IV-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТАНЕУЗИНА
к.п. 2887
1. САОБРАЋАЈНИЦА
Ред.
бр.

1.1

Опис радова
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Обележавање објекта.Трасу пута обележити
по профилима и извадити осигурања
осовине.Обрачун по метру дужном.

Jедини
ца
мере

Количин
а

м

722.01

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

УКУПНО I :
2.1.
2.2.

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Машински ископ хумуса у широком откопу
д=20цм, са гурањем земље у страну до 20м.
Набавка, транспорт и разастирање слоја
шљунка д=10цм

м3

433.21

м3

216.60
УКУПНО II :

31

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3
ПОЗИЦИЈА ОБУХВАТА:
- Набавка, транспорт и разастирање слоја
шљунка д=10цм
- Израда носеће коловозне конструкције
дебљине d=30цм, стабилизацијом тла
хидрауличним везивом, збијање вибро
ваљком до потребне чврстоће (мин 70MPa,
након 7дана).
- Набавку и уградњу
слоја ДКА 0/31мм д=10цм; са планирањем и
збијањем до 80MPa.
- Уређење
банкина, равних и косих површина.

м2

2,166.03

УКУПНО III :
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ом:
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2. РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Цена по
Jедини
Ред.
Количин
јединици
Опис радова
ца
бр.
а
мере без
мере
ПДВ-а
I
САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ
1
Стандардни саобраћајни знаци
II-2 (округли фи 600 мм) - класа 2
ком
1
I - 19 (троугаони - класа 2
ком
1
2

Носачи саобраћајних знакова
Једностубни цевни носачи дужине 3600 мм

ком

Укупна цена
без ПДВ-а

2
УКУПНО I:

II

САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА

2

Трепћућа светла
Вертикална баријера са трептачем

ком

1
УКУПНО I:

1
2

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: НЕУЗИНА к.п. 2887
САОБРАЋАЈНИЦЕ
РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ом:
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V-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТАНЕУЗИНА
к.п. 5915/2
1. САОБРАЋАЈНИЦА
Ред
бр.

1.1

Опис радова
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Обележавање објекта.Трасу пута обележити
по профилима и извадити осигурања
осовине.Обрачун по метру дужном.

Jедини
ца
мере

Количин
а

м

279.94

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

УКУПНО I :
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Машински ископ хумуса у широком откопу
2.1.
д=20цм, са гурањем земље у страну до 20м.
Набавка, транспорт и разастирање слоја
2.2.
шљунка д=10цм

м3

167.96

м3

83.98
УКУПНО II :

3.1

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
ПОЗИЦИЈА ОБУХВАТА:
- Набавка, транспорт и разастирање слоја
шљунка д=10цм
- Израда носеће коловозне конструкције
дебљине d=30цм, стабилизацијом тла
хидрауличним везивом, збијање вибро
ваљком до потребне чврстоће (мин 70MPa,
након 7дана).
- Набавку и уградњу слоја
ДКА 0/31мм д=10цм; са планирањем и
збијањем до 80MPa.
- Уређење
банкина, равних и косих површина.

м2

1,119.76

УКУПНО III :
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ом:
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2. РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Цена по
Jедини
Ред
Количин
јединици
Опис радова
ца
бр.
а
мере без
мере
ПДВ-а
I
САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ
1 Стандардни саобраћајни знаци
II-2 (округли фи 600 мм) - класа 2
ком
1
I - 19 (троугаони - класа 2
ком
1
2

Носачи саобраћајних знакова
Једностубни цевни носачи дужине 3600 мм

ком

Укупна цена
без ПДВ-а

2
УКУПНО I:

II

САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА

2

Трепћућа светла
Вертикална баријера са трептачем

ком

1
УКУПНО II:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: НЕУЗИНА к.п. 5915/2
1
2

САОБРАЋАЈНИЦЕ
РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ом:

VI-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА
к.п. 2373- ШУРЈАН
1. САОБРАЋАЈНИЦА
Ред
бр.

Опис радова

Jедини
ца
мере

Количин
а

м

1,238.99

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1

Обележавање објекта.Трасу пута обележити
по профилима и извадити осигурања
осовине.Обрачун по метру дужном.

УКУПНО I :
Page 35 of 44

Општина Сечањ, Јавна набавка у отвореном поступку – радови на уређењу атарских путева
и отресишта бр.06/2020

2.1.
2.2.

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2
Машински ископ хумуса у широком откопу
д=20цм, са гурањем земље у страну до 20м.
Набавка, транспорт и разастирање слоја
шљунка д=10цм

м3

743.39

м3

371.70
УКУПНО II :

3.1

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3
ПОЗИЦИЈА ОБУХВАТА:
- Набавка, транспорт и разастирање слоја
шљунка д=10цм
- Израда носеће коловозне конструкције
дебљине d=30цм, стабилизацијом тла
хидрауличним везивом, збијање вибро
ваљком до потребне чврстоће (мин 70MPa,
након 7дана).
- Набавку и уградњу
слоја ДКА 0/31мм д=10цм; са планирањем и
збијањем до 80MPa.
- Уређење
банкина, равних и косих површина.

м2

3,716.97

УКУПНО III :
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ом:

Ред
бр.
I
1

2

2. РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Цена по
Jедини
Количин
јединици
Опис радова
ца
а
мере без
мере
ПДВ-а
САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ
Стандардни саобраћајни знаци
II-2 (округли фи 600 мм) - класа 2
ком
1
I - 19 (троугаони - класа 2
ком
1
Носачи саобраћајних знакова
Једностубни цевни носачи дужине 3600 мм

ком

Укупна цена
без ПДВ-а

2
УКУПНО I:
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II

САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА

2

Трепћућа светла
Вертикална баријера са трептачем

ком

1
УКУПНО II:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ШУРЈАН к.п. 2373
1
2

САОБРАЋАЈНИЦЕ
РАДНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ-ом:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

I

НЕКАТЕГОРИСАНИ - АТАРСКИ ПУТ К.О.
ЈАРКОВАЦ

II

НЕКАТЕГОРИСАНИ - АТАРСКИ ПУТ К.О. ЈАША
ТОМИЋ

III

НЕКАТЕГОРИСАНИ - АТАРСКИ ПУТ К.О.
НЕУЗИНА

IV

НЕКАТЕГОРИСАНИ - АТАРСКИ ПУТ К.О.
НЕУЗИНА

V

НЕКАТЕГОРИСАНИ - АТАРСКИ ПУТ К.О.
НЕУЗИНА

VI

НЕКАТЕГОРИСАНИ - АТАРСКИ ПУТ К.О.
ШУРЈАН

УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

УКУПНО I-VI:
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Понуђачи су у обавези да у понуђену цену урачунају све припадајуће трошкове
потребне за реализацију предметне набавке.

ПОНУЂАЧ

________________________
(Име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

_______________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ бр.10
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
o јавној набавци радова на уређењу атарских путева и отресишта
Закључен дана ________________ год. између:
Наручиоца Општинска управа Сечањ
са седиштем у Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57
ПИБ: 101358240, Матични број: 080819215
Број рачуна: 840-106640-17, Назив банке:Управа за трезор
Телефон: 023/841-410, Телефакс: 023/842-031
кога заступа Председник општине Предраг Рађеновић
(у даљем тексту: наручилац)
и
......................................................................................................................................
са седиштем у ......................................., улица ........................................................
ПИБ: ............................................., Матични број: ...................................................
Број рачуна: .................................., Назив банке: ......................................................
Телефон:................................................,Телефакс: ..................................................
кога заступа...............................................................................................................
(у даљем тексту: Извођач)
......................................................................................................................................
са седиштем у ......................................., улица ........................................................
ПИБ: ............................................., Матични број: ...................................................
Број рачуна: .................................., Назив банке: ......................................................
Телефон:................................................,Телефакс: ..................................................
кога заступа...............................................................................................................
(Члан групе/подизвођач уколико понуђеч не наступа самостално))
Уговорне стране сагласно констатују :
-да је Општина Сечањ у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) спровела отворени
поступак јавне набавке радова на уређењу атарских путева и отресишта, редни бр.ЈН 06/
2020
-да је Понуђач – Извођач доставио понуду бр. _____ од _____ године која је саставни део
уговора.
- Да је Општина Сечањ у складу са Законом донела Одлуку о додели Уговора којим
је _____________________ изабран као најповољнији понуђач.
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Члан 1.
Предмет уговора су радови на уређењу атарских путева и отресишта по спецификацији
понуде Извођача са јединичним ценама, која је саставни део уговора. Извођач се обавезује
да ће сагласно стандардима и нормама за ову област спровести све активности на основу
Конкурсне документације,а по налогу овлашћеног лица Наручиоца.
Члан 2.
Уговорена вредност набавке је__________________динара без ПДВ-а, односно
_______________________са ПДВ-ом.
Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.
Члан 3.
Извођач је у обавези да почне са радовима у року од три дана након закључења уговора
и пријема писменог налога овлашћеног лица наручиоца. Рок извршења радова је _______
дана од дана закључења уговора и пријема писменог налога овлашћеног лица наручиоца.
Сви припадајући трошкови за извршење предметне набавке падају на терет Извођача.
Сматра се да су адекватно извршени радови када овлашћено лице Наручиоца изврши
квантитативан и квалитативан пријем радова, што се утврђује овереном ситуацијом, коју
потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и Извођача.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Наручилац има право да уновчи
гаранцију за добро извршење посла. Уколико Извођач не изврши радове ни у додатном
примереном року који му одреди Наручилац , Наручилац има право да раскине уговор
простом изјавом воље. У сваком случају има право да уновчи гаранцију за добро
извршење посла.
Уколико је Наручилац због раскида уговора, услед неиспуњења уговорних обавеза од
стране Извођача, претрпео већу штету од износа који је добио уновчавањем гаранције за
добро извршење посла, има право на накнаду потпуне штете коју је претрпео.
Члан 4.
Начин плаћања је у року од 45 дана од дана испостављања фактуре, а на основу
оверених привремених и окончане ситуације од овлашћеног лица Наручиоца.
Члан 5.
Материјал за извођење уговорених радова, мора одговарати опису радова и техничким
нормативима и одговорност за њихов квалитет пада на терет Извођача.
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Члан 6.
Извођач гарантује Наручиоцу исправност и квалитет извршених радова из члана 1. овог
Уговора у складу са захтевима Наручиоца као и важећим стандардима и осталим условима
који важе за радове који су предмет ове јавне набавке.
Пре почетка извођења радова, Наручилац је дужан да извести Извођача које ће лице бити
надзорни орган, а Извођач одређује руководиоца радова.
Стручни надзор обухвата: контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и
примену прописа, стандарда и техничких норматива; давање упутстава понуђачу и
решавању других питања која се појаве у току извођења радова.
Грађевински дневник и грађевинска књига се воде у 2 примерка и сви уписи морају бити
обострано потписани од стране руководиоца радова и Наручиоца.
Члан 7.
Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од седам
дана по закључењу уговора, наручиоцу достави:
- Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива,
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје
се у висини од 5 % од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, , са роком важности који
је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, стављања
предмета јавне набавке у функцију (потписивања записника о примопредаји радова ).
Гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви елементи
гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Извођач
може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
-Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје
наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано
Записником о примопредаји радова.
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке
преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће
бити са клаузулама: неопозива , безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција
за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 5 % од вредности уговора
без ПДВ-а .Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
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случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема
писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом
Наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке
отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
Члан 8.
Извођач је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност
објеката, материјала и радова, радника, пролазника, имовине, живота и здравља трећих
лица, поштујући све законске и подзаконске прописе из области осигурања, безбедности и
здравља на раду, као и прописе из области заштите животне средине и противпожарне
заштите.
Извођач је непосредно одговоран и дужан да о свом трошку изврши све поправке,
надокнади све штете, које извршењем или неизвршењем уговорених радова и осталих
уговорених обавеза причини објекту и опреми Наручиоца или учини штету трећим
лицима тако да Наручилац не сноси одговорност ни у једној варијанти.
Члан 9.
Извођач даје Наручиоцу гаранцију на изведене радове у трајању од _____ месеци
( минимум 24 месеца). Гарантни рок који је прихваћен у понуди Извођача почиње да
тече од дана када је оверена ситуација овлашћеног лица Наручиоца.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о јавним набавкама и др.позитивни прописи који регулижу ову област.
Уговорне стране ће све евентуалне спорове решавати договорно, у супротном спорове ће
решавати надлежни суд у Зрењанину.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, по три (3) примерка за обе
уговорне стране.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да он представља
у свему израз њихове стварне воље.
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ПОНУЂАЧ
____________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П
____________________________
Потпис овлашћеног лица
ПОДИЗВОЂАЧ
____________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П
____________________________
Потпис овлашћеног лица
ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
___________________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П
__________________________________

НАРУЧИЛАЦ

Потпис овлашћеног лица

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора. Модел уговора представља садржину уговора који ће
бити закључен са изабраним понуђачем.
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ОБРАЗАЦ бр.11
Понуђач ________________________________________, даје следећу

ИЗЈАВУ
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у
____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу
Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локације где ће се извршити
радови које су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локације и добио све
неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо
упознати са свим условима за извођење радова и да они, сада видљиви, не могу бити
основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму услуга.

Датум:

М.П.

За Наручиоца: _______________________
(п о т п и с)

Потпис

М.П.
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