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Град Шабац Градска управа града Шапца
Шабац
Број: 404-6-41/2019-03
Датум: 24.10.2019.
ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Град Шабац Градска управа
града Шапца као наручилац у овом поступку овлашћује Јавно предузеће
Инфраструктура Шабац да у њено име и за њен рачун спроведе поступак јавне набавке
и предузме одређене радње у том поступку у складу са Одлуком о спровођењу поступка
јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за
његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у поступку
бр. 404-6-41/2019 -03 од 24.10.2019.
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012 и 68/2015) Јавно предузеће Инфраструктура Шабац (по овлашћењу наручиоца Град Шабац
Градске управе града Шапца) упућује позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредностиУређење простора испред Дома Војске у Шапцу, ЈНМВ бр.41/19, у складу са конкурсном
документацијом.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом и позивом
наручиоца. Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у
затвореном коверту на адресу Јавног предузећа (које у име и за рачуна Град Шабац - Градске
управе града Шапца спроводи поступак јавне набавке): Јавно предузеће Инфраструктура
Шабац, Карађорђева бр.27 15000 Шабац, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА
ЈНМВ бр.41/19“. На полеђини коверта мора бити пун назив, адреса и телефон понуђача, као
и име лица за контакт именованог од стране понуђача.
Рок за достављање понуда је 06.11.2019.године до 10:00 часова.
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока приспеле на адресу
Јавног предузећа, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене понуде ће
неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у складу са конкурсном
документацијом сматраће се неприхватљивим. Понуде са варијантама нису дозвољене.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће бити отворене 06.11.2019. у 11:00 часова у просторијама Јавног предузећа
Инфраструктура Шабац, -Служба за путеве- у Шапцу, у ул.Јове Курсуле бр.4, које
спроводи поступак јавне набавке у име и за рачун Град Шабац Градске управе града Шапца.
Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора предати комисији за
јавне набавке писмено овлашћење понуђача за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте,
потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је овлашћени представник власник
фирме). Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство, без права
стављања примедби на ток отварања и потписа записника.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ
Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, које у име и за рачун Град Шабац Градска управа
града Шапца спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ће извршити избор
најповољније понуде применом критеријума најниже цене.
Јавно предузеће ће припремити предлог Одлуке о додели уговора, коју ће најкасније у року
не дужем од 10 дана од дана отварања понуда донети наручилац Град Шабац Градска
управа града Шапца, а коју ће Јавно предузеће објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. Одлука о додели уговора
обавезује изабраног понуђача да приступи уговарању посла на први позив наручиоца.
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015)- у даљем тексту Закон о јавним набавкама, члана 2. .Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“, бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:404-6- 41-2 /2019-03 од
24.10.2019. године и Решења о образовању комисије број 404-6- 41-3/2019-03 од 24.10.2019. год.
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ БР. 41/19
Конкурсна документација садржи позив за подношење понуда и:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Опште податке о јавној набавци
Податке о предмету јавне набавке
Врсту радова, количину и опис радова, начин спровођења контроле и место извођења радова
Припремање понуде
Подаци о начину, месту и року за подношење понуда
Подаци о месту, дану и сату отварања понуда и подаци везани за пуномоћје
Критеријум за избор најповољније понуде
Рок за доношење одлуке о додели уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и
упутство како се доказује испуњеност тих услова

ОБРАЗАЦ 1 - подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ 2 - изјава понуђача да извршење набавке неће делимично поверити подизвођачу
ОБРАЗАЦ 3 - изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу
ОБРАЗАЦ 4 - подаци о подизвођачу
ОБРАЗАЦ 5 - изјава о подношењу заједничке понуде
ОБРАЗАЦ 6 - подаци о понуђачу из заједничке понуде
ОБРАЗАЦ 7 - изјава о независној понуди
ОБРАЗАЦ 8 - понуда
ОБРАЗАЦ 9 - предмер и предрачун радова
ОБРАЗАЦ 10 - модел уговора
ОБРАЗАЦ 11 - образац структуре цене
ОБРАЗАЦ 12- изјава понуђача - у складу са чланом 75.ст.2 Закона о јавним набавкама набавкама
ОБРАЗАЦ 13- образац трошкова припреме понуде.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу:
-Град Шабац Градска управа града Шапца, ул Господар Јевремова бр 6, 15000 Шабац, ПИБ:
100084619, матични број 07170122, интернет страница: www.sabac.rs
-На основу члана 39. и члана 50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012,14/201 и 68/2015) и на основу Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС број 86/2015) ЈП Инфраструктура Шабац спроводи поступак јавне
набавке мале вредности у име и за рачун Град Шабац-Градскa управа града Шапца (у
даљем тексту Наручилац) по овлашћењу које је дато Одлуком бр. 404-6-41/2019-03 од
24.10.2019.
-Јавну набавку по овлашћењу спроводи: Јавно предузеће Инфраструктура Шабац,
ул.Карађорђева бр.27,интернет страница: www.infrastrukturasabac.co.rs
-Врста набавке: Набавка радова
-Сврха спровођења поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора
о јавној набавци.
-Контакт особа: Радомир Живановић, тел./факс 015/304-610. dpsabac@ptt.rs
Живана Билан
тел.факс 015/304 610 dpsabac@ptt.rs
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Образац 3.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

-Предмет јавне набавке – Уређење простора испред Дома Војске у Шапцу
-Ознака из општег речника:
45000000.........................грађевински радови
Јавна набавка није обликована по партијама.
Остали услови везани за предмет набавке:
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДОВА, ВРСТА И РОК ИЗВРШЕЊА
Уређење простора испред Дома Војске , изводиће се према техничком опису и предмеру
и предрачуну радова из конкурсне документације ( Образац бр.9).
Рок за извођење радова: 45 радних дана од дана увођења извођача у посао.
IV ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају у складу са позивом и конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Jaвног предузећа
Инфраструктура Шабац. www.infrastrukturasabac.co.rs
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.. Пожељно је да понуда буде
увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати појединачни листови.
V ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или непосредно сваког радног дана од
07,00 до 15,00 часова на адресу Јавно предузеће Инфраструктура Шабац,
ул.Карађорђева бр.27, 15000 Шабац, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ -ПОНУДА ЗА ЈНМВ
бр. 41 /19“, Уређење простора испред Дома Војске у Шапцу.
, На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
Понуде се достављају у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања понуда може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Крајњи рок за достављање понуда је 06.11.2019.године до 10,00 часова. Уколико рок истиче на дан који
је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни
дан до 10,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са
назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
VI МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, 06.11.2019. год. у 11,00
часова, у просторијама Јавног предузеће Инфраструктура Шабац – Служба за путеве - Шабац,
ул.Јове Курсуле бр.4., уз присуство заинтересованих лица и овлашћених представника понуђача.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе
пуномоћја или овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје или овлашћење се доставља у писаној форми и мора бити оверено печатом и потписано од
стране овлашћеног лица понуђача. Факсови и фотокопије пуномоћја или овлашћења се неће уважити.
О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
VII КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена без обрачунатог пдв-а исказана у
понуди (мисли се на укупну цену свих радова без обрачунатог пдв-а).
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом укупном ценом радова наручилац ће избор
најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача чија је вредност
референци већа.
VIII РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, које у име и за рачун Град Шабац Градска управа
града Шапца спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ће извршити избор
најповољније понуде применом критеријума најниже цене.
Јавно предузеће Инфраструктура Шабац ће припремити предлог Одлуке о додели уговора,
коју ће најкасније у року не дужем од 10 дана од дана отварања понуда донети наручилац
Град Шабац Градска управа града Шапца, а коју ће Јавно предузеће објавити на Порталу
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јавних набавки и на интернет страници Јавног предузећа Инфраструктура Шабац
www.infrastrukturasabac.co.rs у року од три дана од дана доношења. Одлука о додели уговора
обавезује изабраног понуђача да приступи уговарању посла на први позив наручиоца.
IX УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда се сачињава на српском језику и сва коресподенција у поступку јавне набавке води се на
српском језику.
ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. став 1. и чланом 76. Закона о јавним
набавкама, што понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са Законом о јавним набавкама
прецизирани и наведени у овој конкурсној документацији. Испуњавање услова из чланова 75. и 76.
Закона о јавним набавкама детаљније је наведено у поглављу означено са римским бројем X ове
конкурсне документације.Обавезну садржину понуде чине образац понуде, сви докази (прилози)
тражени конкурсном докуметацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне
документације. Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио све услове из
конкурсне документације.Уколико понуда није сачињена у складу са захтевима из ове конкурсне
документације, такву понуду Наручилац ће одбити као неприхватљиву.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним фотокопијама, а Наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву. Понуђач није дужан да достаља доказе који су јавно доступни на интернет странама
надлежних органа, а дужан је да у понуди наведе који су то докази и интернет адресе где се могу
видети наведени докази. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише обрасце из конкурсне
документације. Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у
потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. Обрасци из конкурсне документације
попуњавају се, потписују и оверавају печатом, а све у складу са обрасцима и напоменама на обрасцима
из конкурсне документације. Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у
обавези да потпише и овери (нпр. ако понуђач наступа самостално не мора да потпише и овери образац
„изјава понуђача о ангажовању подизвођача“ и сл.), односно није дужан да их достави.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.
САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. Понуђач који је самостално поднео понуду, не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе
у својој понуди проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50% , као и део набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач је дужан да за сваког
подизвођача достави доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са
Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом. Понуђач у потпуности одговара
Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза,
без обзира на број подизвођача.
УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА
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Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. Саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о:
-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача о извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
ВАЛУТА, ЦЕНА, НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. Цена у понуди треба да буде
изражена у динарима, без обрачунатог ПДВ-а и са обрачунатим ПДВ ом. Уговорена цена је фиксна и не
може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове
организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
Авансно плаћање за изведене радове није предвиђено.
Плаћање за изведене радове се врши по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној
ситуацији у року од 45 календарских дана од дана службеног пријема код Наручиоца..
Уколико понуђач достави понуду чија је вредност већа од процењене вредности јавне набавке,
наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. Изузетно од тога, наручилац може доделити
уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није
већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од
процењене вредности јавне набавке.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде, заинтересовано
лице може тражити у складу са чланом 20. ЗЈН (писани облик, електронском поштом и
телефаксом), при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда. Јавно предузеће Инфраструктура Шабац ће у року од 3 дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Јавног предузећа Инфраструктура
Шабац Шабац www.infrastrukturasabac.co.rs
Заинтересовано лице ће свој захтев доставити на следећу адресу наручиоца: Јавно
предузеће Инфраструктура Шабац, Карађорђева бр.27, 15000 – Шабац или путем
електронске поште на e-mail dpsabac@ptt.rs,, са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈНМВ бр. 41 /19“.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.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. Понуђач је обавезан да у
року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за објашњење понуде достави одговор, у супротном ће се
његова понуда одбити као неодговарајућа.
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
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Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са
чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1)понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке;
2)понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке;
3)понуђач није доставио тражена средства обезбеђења;
4)понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5)понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није
могуће упоредити је са другим понудама;
6 обрасци у конкурсној документацији нису достављени у складу са конкурсном документацијом;
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на
исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове.
Доказ може бити: правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;исправа о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења
уговорних обавеза;исправа о наплаћеној уговорној казни;рекламације потрошача, односно корисника,
ако нису отклоњене у уговореном року;извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у
складу са пројектом односно уговором; изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената
уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; други одговарајући допис примерен предмету јавне
набавке,који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније
закњученим уговорима о јавним набавкама.
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев
за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак
заштите права понуђача (члан 148-159. Закона о јавним набавкама).
Захтев за заштиту права подноси се Јавном предузећу Инфраструктура Шабац који у име и за рачун
наручиоца Град Шабац – Градска управа града Шапца спроводи поступак јавне набавке, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
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 Јавног предузећа
Инфраструктура Шабац, најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку
јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране Јавног предузећа
за управљање грађевинским земљиштем Шабац, три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о
јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3., сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.Одредбе ст. 3. и 4. не примењују се у случају
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са
њим повезано лице није учествовао у том поступку.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права
је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне
набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу
са чланом 40а закона.
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 захтева из ст. 3. и 4., 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
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подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. закона.
Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, Шабац објављује обавештење о поднетом захтеву за
заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана
од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту:
ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе
из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН:
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда;
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена
вредност већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка
обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор,
ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене
понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда
и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на
писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на
писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака
странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за
заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. Накнаду трошкова
могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву
за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац, може у року који је предвиђен за подношење понуда, да
изврши измену или допуну конкурсне документације. Уколико Јавно предузеће Инфраструктура
Шабац, у року превиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан
је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Јавног
предузећа Инфраструктура Шабац. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Јавног предузећа Инфраструктура Шабац. По истеку рока
предвиђеног за подношење понуда не може да се мења нити допуњује конкурсна документација.
ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре рока за подношење понуда.
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Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора да буде изражена у динарском износу, а
не у процентима. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, понуђач је обавезан да достави
писмено обавештење о укупној цени целокупне понуде, после измене, без и са пдв-ом, и обавезан је да
достави предмер и предрачун радова, са ценама по позицији радова, које понуђач нуди после измена, у
супротном његова понуда биће одбијена као неприхватљива.
Давање попуста на понуђену цену није дозвољено.
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде мора бити припремљено, означено и
достављено са ознаком на коверти „Измена понуде“ или „Повлачење понуде“ за ЈНМВ бр.
41/19 Уређење простора испред Дома Војске у Шапцу
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избрише коректором и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке 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 поступак оконча,
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
СТАНДАРДИ

Понуђач је дужан да понуду достави водећи рачуна о стандардима, техничким прописима и
нормативима који важе за врсту радова који су предмет ове јавне набавке и врсту материјала који се
користе приликом извођења радова и који понуђачима морају бити познати.
МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима је дужно да попуни, потпише
и овери, све стране модела уговора, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да попуни, потпише и овери,
све стране модела уговора, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава
обезбеђења.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5%
од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у складу са чланом 115 Закона о јавним
набавкама
ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
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X УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке
1.1. Обавезни услови:
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће обавезне услове:
1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар
(чл.75.ст.1.тач.1) Закона
1.1.2. Да он (понуђач) 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
.
1.1.3. 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 Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих
понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада заштити животне средине као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. ( чл.75.ст.2. Закона )

1.3. Услови које мора да испуни и подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним
набавкама:
1.3.1. Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар
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
1.3.2. 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

1.4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача:
1.4.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
1.4.2. 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
1.4.3. 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

Конкурсна документација јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.41/19

стр. 13/41

2. Упутство о доказивању обавезних услова
2.1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за
правна лица као понуђача
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.ст.1 Закона о
јавним набавкама, понуђач који је уписан у Регистар понуђача, доказује изјавом која
садржи број решења o упису понуђача у Регистру понуђача.
Уколико понуђач није уписан у Регистар понуђача , то доказује достављањем следећих доказа:
2.1.1.Услов из чл.75.ст.1 тач.1) Закона- Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извода из одговарајућег регистра (понуђач наводи интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни)
2.1.2. Услов из чл.75.ст.1. тач.2) Закона. -Извода из казнене евиденције, односно уверења
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 заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала. 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 заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала.
2.1.3. Услов из чл.75. ст. 1.тач.4) Закона-Уверења Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда надлежног органа
да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ из тачке 2.1.2. и 2.1.3. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
2.2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за
предузетнике понуђаче
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач,
доказује достављањем следећих доказа:
2.2.1.Услов из чл.75.ст.1тач.1).Закона -Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извода из одговарајућег регистра (понуђач наводи интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни). 2.2.2. Услов из чл.75 ст.1 тач.2) Закона-Извод из казнене
евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
2.2.3. Услов из чл.75ст.1 тач.4) Закона Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Доказ из тачке 2.2.2. и 2.2.3. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
2.3. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за
физичка лица као понуђача
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Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач,
доказује достављањем следећих доказа:
2.3.1.Услов из чл.75.ст.1 тач.2) Закона- Извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
2.3.2. Услов из чл.75 ст.1 тач.4) Закона –Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ из тачке 2.3.1. и 2.3.2. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

Услови и докази за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76.
ЗЈН
1)

Услов: Право на учешће у поступку има понуђач који по било ком основу (уговор о
раду на одређено или неодређено време, уговор о допунском раду, уговор о
привремено-повременим пословима...), у складу са Законом о раду, има
ангажованог радника са важећом дозволом за обављање делатности која представља
предмет конкретне јавне набавке – одговорни извођач радова са одговарајућом
лиценцом Инжењерске коморе Србије.

Доказ: Лиценца бр. 410 или 412 или 415 или 812 одговорног извођача радова, коју издаје
Инжењерска комора Србије и потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је
лиценца још увек важећа, уговор о раду или уговор о радном ангажовању и обрасци М
Фонда ПИО.
Докази се достављају у неовереним фотокопијама, а фотокопија лиценце мора
бити потписана и оверена личним печатом одговорног извођача радова.

2)

Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним
техничким капацитетом у власништву или закупу:
- тестера за сечење бетона
- компресор са пикамером
- вибро-плоча (жаба) или мали ваљак
- багер точкаш или комбинирка
- камион кипер носивости до 10 тона

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1
1

Доказ: Неопходан технички капацитет
-Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном,
моралном и материјалном одговорношћу) да је власник захтеване грађевинске
механизације или да за тражену механизацију има уговор о закупу или сл. за период
трајања уговора;
-читач саобраћајних дозвола,
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-пописна листа, потписана и оверена од стране пописне комисије, на којој је потребно
маркером у боји означити тражену механизацију.
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним
пословним капацитетом.
- Понуђач мора да има најмање 3 изведена посла на радовима који су предмет ове јавне
набавке, за претходне 3 године (2016, 2017. и 2018. година).
Доказ: Понуђач као доказ прилаже неоверене фотокопије рачуна или окончаних ситуација за
извршене радове.
4)Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако достави средства финансијског
обезбеђења.
Доказ: Средства финансијског обезбеђења:

Понуђач је обавезан да уз своју понуду приложи:
- 1 (једну) сопствену бланко меницу ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, која се може
активирати најповољнијем понуђачу у износу од 10% од укупне понуђене
вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана од дана
отварања понуда.

- оверен захтев за регистрацију меница; меница мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач доказује
овером пријема захтева за регистрацију од стране пословне банке
и
- фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране пословне
банке, са датумом овере после објављивања позива.
.

Понуђачима, који не успеју у поступку јавне набавке, меница и картон
депонованих потписа биће враћени након потписивања уговора.
НАПОМЕНА: Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају
испуњавати засебно, а додатне услове понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача
испуњавају заједнички.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обавезно је достављање споразума којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке који су дефинисани овом конкурсном документацијом.
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ОБРАЗАЦ 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
_________________________________________________________________________________
Адреса понуђача:
_________________________________________________________________________________
Одговорно лице (потписник уговора)
_________________________________________________________________________________
Матични број понуђача:
_________________________________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
_________________________________________________________________________________
Име особе за контакт:
_________________________________________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):
_________________________________________________________________________________
Телефон:
_________________________________________________________________________________
Телефакс:
_________________________________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
_________________________________________________________________________________

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________
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ОБРАЗАЦ 2.

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Јавног предузећа
Инфраструктура Шабац, дана 29.10.2019.године, за ЈН бр.41/19, Уређење простора
испред Дома Војске у Шапцу, изјављујемо да извршење набавке нећемо делимично
поверити подизвођачу.

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________
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ОБРАЗАЦ 3.

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ
У вези са позивом за подношење понуда у у поступку јавне набавке мале вредности
објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Јавног предузећа
Инфраструктура Шабац Шабац дана 29.10.2019. године за набавку Уређење простора испред
Дома Војске у Шапцу , изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:
у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује у
делу_______________________________________________________________________________у
износу од ____________________динара без ПДВ-а, што износи _________% вредности понуде,
у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује у
делу_______________________________________________________________________________у
износу од ___________________ динара без ПДВ-а, што износи _________% вредности понуде,
у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује у
делу_______________________________________________________________________________у
износу од ____________________ динара без ПДВ-а, што износи _________% вредности понуде,

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________

НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају подношења понуде са подизвођачем.
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ОБРАЗАЦ 4.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:
_________________________________________________________________________________
Адреса подизвођача:
_________________________________________________________________________________
Одговорно лице подизвођача
_________________________________________________________________________________
Матични број подизвођача:
_________________________________________________________________________________
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):
_________________________________________________________________________________
Име особе за контакт:
_________________________________________________________________________________
Електронска адреса подизвођача (e-mail):
_________________________________________________________________________________
Телефон:
_________________________________________________________________________________
Телефакс:
_________________________________________________________________________________

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

_____________________

Напомена: Образац се попуњава само у случају подношења понуде са подизвођачем.
Образац копирати у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ 5.

ИЗЈАВА
О
ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У вези са позивом за подношење понуда у у поступку јавне набавке мале вредности
објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Јавног предузећа
Инфраструктура Шабац, дана 29.10.2019.године, за набавку Уређење простора испред
Дома Војске у Шапцу, ЈНМВ бр.41 /19.
ми, доле потписани
ИЗЈАВЉУЈЕМО
ДА ПОДНОСИМО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
и да уз ову понуду прилажемо
СПОРАЗУМ
који уређује наше међусобне односе у процесу реализације предмета ове јавне набавке
Споразум садржи све потребне податке у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама (Сл.
Гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и њиме потврђујемо да смо неограничено солидарно
одговорни за извршење предмета ове јавне набавке према Наручиоцу.
Споразум прилажемо на крају наше понуде.
члан групе 1.

М.П.

Одговорно лице члана групе 1

___________________________________________________________________________________
члан групе 2.

М.П.

Одговорно лице члана групе 2

___________________________________________________________________________________
члан групе 3.

М.П.

Одговорно лице члана групе 3

___________________________________________________________________________________
Датум и место
_______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
________________________

Напомена: Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде.
Сваки члан групе оверава и потписује изјаву. Овлашћено лице оверава и потписује на
дну изјаве. Непотребне рубрике прецртати-поништити.
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ОБРАЗАЦ 6.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ –ЧЛАНУ ГРУПЕ
ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Назив понуђача – члана групе
_________________________________________________________________________________
Адреса понуђача– члана групе
_________________________________________________________________________________
Одговорно лице – члана групе
________________________________________________________________________________
Матични број понуђача– члана групе
_________________________________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача– члана групе (ПИБ):
_________________________________________________________________________________
Име особе за контакт:
_________________________________________________________________________________
Електронска адреса понуђача – члана групе (e-mail):
_________________________________________________________________________________
Телефон:
_________________________________________________________________________________
Телефакс:
_________________________________________________________________________________
Број рачуна– члана групе и назив банке:
_________________________________________________________________________________

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________

Напомена: Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 7.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:________________________________________

ИЗЈАВА
О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо независно
у поступку за јавну набавку Уређење простора испред Дома Војске у Шапцу, ЈНМВ
бр.41 /19, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица,
____________________
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ОБРАЗАЦ 8.

ПОНУДА
1) Понуда бр. _____________од ____________ године, за јавну набавку Уређење простора
испред Дома Војске у Шапцу,ЈНМВ бр.41/19
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
_____________________________________________________________________________________
Адреса понуђача:
_____________________________________________________________________________________
Одговорно лице (потписник уговора)
_____________________________________________________________________________________
Матични број понуђача:
_____________________________________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
_____________________________________________________________________________________
Име особе за контакт:
_____________________________________________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):
_____________________________________________________________________________________
Телефон и телефакс:
_____________________________________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
_____________________________________________________________________________________
2) Понуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]

в) као заједничку понуду:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
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3) Цена:

Број

Кратак опис

1.

Уређење простора испред
Дома Војске у Шапцу

Износ (без пдв-а)

Износ (са пдв-ом)

4) Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део
предмета набавке: _____________________________________________________________________
5) Начин плаћања: по испостављеном рачуну у року од 45 календарских дана од дана службеног
пријема код Наручиоца.
.
7) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда, (не краћи од 60 дана).

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица,
_____________________
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ОБРАЗАЦ 9.

ПРЕДМЕР РАДОВА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ИСПРЕД ДОМА ВОЈСКЕ У ШАПЦУ

Поз
бр.

Јед.
мер Количина

Опис позиције

I.
1.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Геодетско обележавање површине
предвиђене за уређење, успостављање
попречних профила, снимање нултог
стања и израда нивелационог плана.
Обрачун по m2 изграђене површине.
m2
1.200,00

2.

Рушење постојећих бетонских
површина дебљине d =10-12 cm са
утоваром и одвозом на депонију
удаљености до 5 km и истоваром
киповањем.
m2
Обрачун по m2 порушене површине.
Рушење постојећих баштенских
ивичњака димензија 8/20 са утоваром
и одвозом на депонију удаљености до 5
km и истоваром киповањем.
Обрачун по m1 порушене површине.
m1

3.

4.

5.

Расчишћавање терена од ниског
растиња, шибља и грања чија дебљина
не прелази 10цм са утоваром и одвозом
на депонију удаљености до 5 км.
Обрачун по m2 расчишћене површине.

Јед. цена
без ПДВ-а

Укупно
( дин )

182,00

60,00

m2

200,00

m2

130,00

Ручно подизање постојећег бехатона
квадратног облика са површине
тротоара која се реконструише. Позиција
обухвата паковање неоштећеног
бехатона, који је за даљу употребу на
палете и одношење на локацију коју
одреди Наручилац радова удаљености до
8km, као и одбацивање оштећеног
бехатона, његов утовар на возило и
одвожење на депонију удаљености до
5km.( око 30% од подигнутог бехатона
се одбацује.)
Обрачун по m2 подигнутог бехатона.
Неоштећен бехатон

d = 6 cm
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бехатон који се одбацује

II.
1.

2.

3.

4.

5.

d = 6 cm
20,00
m2
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Полумашински ископ у терену III
категорије просечне дубине око 25cm, са
утоваром на возила и транспортом на
депонију до 5km удаљености.
Обрачун по m3 ископаног материјала у
збијеном стању.
120,00
m3
Полумашински ископ терена III
категорије на површини која се уређује
са утоваром ископаног материјала и
одвозом на депонију до 5 km
удаљености и истоваром киповањем.
Обрачун по m3 ископа у самониклом
стању.
- машински ископ 70%
- ручни ископ 30%

m3
m3

220,00
100,00

Набавка, транспорт и уградња
средњезрног песка, испод, изнад и око
положених полиетиленских цеви.
Насипање извршити ручно, а цеви
затрпати песком 10цм изнад темена
цеви.
Обрачун по m3 уграђеног песка.

m3

65,00

Набавка, довоз и уграђивање
природног шљунка са набијањем до
потребне збијености уз потребно
квашење Ме=40МПа.
Шљунак насути у слојевима, набити и
фино испланирати са толеранцијом по
висини ±1cm.
Обрачун по m3 у збијеном стању.

m3

250,00

Набавка, довоз и уградња ризле
кречњачког порекла, фрак.0/31,5мм,
дебљине d=6cm са набијањем до
потребне збијености од мин.Мс=60
МПа уз потребно квашење. Тампонски
слој насути у слојевима, набити и фино
испланирати са толеранцијом по висини
±1cm.
Обрачун по m3 у збијеном стању.

m3

60,00
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6.

7.

8.

Набавка, транспорт и уградња
камене ситнежи, фракције од 4-8 mm,
у слоју просечне дебљине d = 4cm
испод бехатон плоча на коловозу и
тротоару.
Обрачун по m3 материјала у растреситом
стању.

m3

50,00

Набавка, транспорт, уградња и ручно
разастирање и планирање земље погодне
за заснивање зелених површина на
пројектом предвиђеним местима.
Обрачун по m3 уграђене земље.

m3

70,00

Заснивање травњака. Позиција обухвата
фину припрему терена са додатком
минералних ђубрива, тресета и песка и
засејавање травном смешом за осунчане
терене. Новоформирани травњак треба
заливати све до ницања траве.
Обрачун по m2 засноване травне
површине.

m2

500,00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
III.
1.

2.

3.

IV.
1.

ОБЈЕКТИ НА ПЛАТОУ
Нивелисање постојећих
канализационих, водоводних, електро и
птт шахт поклопаца на предвиђену коту
нивелете коловоза и тротоара.
Обрачун по комаду нивелисаног шахта.
kom
Нивелисање постојећих хидрантских и
штрас капа, као и сливних решетки на
предвиђену коту нивелете тротоара.
Обрачун по комаду.
kom

5,00

2,00

Израда шахта за будуће подземне
инсталације од бетонске цеви Ø 500mm
са бетонирањем дна шахта и набавком и
уградњом ливено-гвозденог шахт
поклопца за средње тешко саобраћајно
оптерећење од 250KN.
Обрачун по комаду комплетно
изграђеног шахтa.
kom
5,00
УКУПНО ОБЈЕКТИ НА ПЛАТОУ:
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
Набавка, транспорт и уградња
двослојних, вибропресованих бетонских
плоча са завршним слојем од обичног
агрегата за класу оптерећења В125.
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Позиција обухвата и засипање спојница
оштрим песком гранулације 0,3-1,3mm
или сличне са збијањем поплочане
површине вибро плочом са заштитном
гумом и завршним чишћењем исте.
Обрачун по m2 уграђених бехатон плоча.
површине вибро плочом са заштитном
гумом и завршним чишћењем исте.
Обрачун по m2 уграђених бехатон плоча.

2.

3.

- сиве бехатон плоче, типа "јота"
завршни
слој од обичног агрегата,
d=6cm
Набавка, транспорт и уградња
двослојних, вибропресованих бетонских
плоча са завршним слојем од дробљеног
гранита оплемењене техником прања на
делу пешачких површина а за класу
оптерећења В125.
Позиција обухвата и засипање спојница
кварцним песком гранулације 0,3-1,3mm
или сличне са збијањем поплочане
површине вибро плочом са заштитном
гумом и завршним чишћењем исте.
Обрачун по m2 уграђених бехатон плоча.
гранитне пране бехатон плоче у белој
боји
dim.10x10cm, d = 6cm
гранитне пране бехатон плоче у црној
боји (антрацит)
dim.10x10cm, d = 6cm
гранитне пране
бехатон
плоче у црној
Набавка,
транспорт
и уградња
двослојних, вибропресованих бетонских
плоча са завршним слојем од кварцног
агрегата за класу оптерећења В125.
Позиција обухвата и засипање спојница
оштрим песком гранулације 0,3-1,3mm
или сличне са збијањем поплочане
површине вибро плочом са заштитном
гумом и завршним чишћењем исте.
Обрачун по m2 уграђених бехатон плоча.
- црне бехатон плоче, завршни слој од
кварца,
dim.10x10cm d=6cm
- сиве бехатон плоче, завршни слој од
кварца,
dim.30x30cm d=6cm

4.

m2

25,00

m2

140,00

m2

90,00

m2

70,00

m2

365,00

Набавка, транспорт и уградња
двослојних, вибропресованих бетонских
плоча са завршним слојем од кварцног
агрегата на делу бициклистичке стазе,
за класу оптерећења В125.
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Позиција обухвата и засипање спојница
оштрим песком гранулације 0,3-1,3mm
или сличне са збијањем поплочане
површине вибро плочом са заштитном
гумом и завршним чишћењем исте.
Обрачун по m2 уграђених бехатон плоча.

5.

6.

V.
1.

2.

3.

- црвене бехатон плоче, завршни слој од
кварца,
dim.20x20cm d=6cm
Набавка, транспорт и уградња
двослојних, вибропресованих бетонских
плоча са завршним слојем од кварцног
агрегата за класу оптерећења D400.
Позиција обухвата и засипање спојница
оштрим песком гранулације 0,3-1,3mm
или сличне са збијањем поплочане
површине вибро плочом са заштитном
гумом и завршним чишћењем исте.
Обрачун по m2 уграђених бехатон плоча.

m2

90,00

- црне бехатон плоче, завршни слој од
кварца,
dim.10x10cm d=8cm
15,00
m2
Израда бетонске подграде по ободу
пешачких стаза до зелених површина и
око стабала. Завршни ред бехатон плоча
до зелених површина и стабала се
уграђује на слој бетона d = 10 cm MB 20
а са унутрашње стране до стабала и
зелених површина подграђује бетоном у
виду гредице правилног облика, ширине
6cm и за 4cm ниже од површине бехатон
плоче. Позиција подразумева и потребно
шаловање, као и сав потребан материјал
и рад.
Обрачун по m1 изграђеног оивичења око
стабала и зелених површина
240,00
m1
УКУПНО ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ:
ЈАВНА РАСВЕТА
Пробни ров 0,8x0,8x1,2m и припрема за
проналажење напојног кабла са све
израдом спојниоце.
m3
0,80
На основу извршеног испитивања
постојећег стања инсталационих водова
извршити обележавање траса за ископ
кабловског рова.
m
60,00
Ручни ископ канала у земљи IV
категорије ширине 0.4-1.2 м и дубине 02 м, за полагање енергетских каблова и
3
кабловске канализације (траса јесте
m
19,20
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

оптерећена постојећим подземним
инсталацијама)
(0,4x0,8x60) м
Испорука, ручно насипање и плани-рање
песка на дно кабловског канала у
слојевима 10 +10 цм пре и након
полагања ПВЦ цеви и каблова, комплет
са испоруком песка (0,4x 60) м
Затрпавање каналских ровова земљом из
ископа са набијањем до потребне
збијености у слојевима до 30 цм,
(0,4x0,6x 60) м
Ручни ископ осамљених темеља за
стубове ЈР димензија 0,6x0,6м и дубине
0,8м, у земљи IV категорије.У фази
израде темеља поставити две PVC cevi Ø
50mm за касније увлачење кабла.Горња
ивица темеља треба да буде на коти
нивелете околног терена.
(0,6x0,6x0,8) м - ком.3
Испорука, транспорт и полагање у
постељицу од ситне земље у већ ископан
ров заштитне PVC cevi Ø
110mm.Плаћање са свим радовима по
метру положене цеви
Испорука, развлачење и полагање Фе-Зн
траке 25x4мм2 у рову, са израдом веза
на стуб и потребним бројем сонди .
Тракасте уземљиваче повезати укрсним
комадима са траком до стуба осветљења
и сонди за
уземљење
Набавка, транспорт до места уградње и
полагање у ископани ров,
полиетиленске цеви спољашњег
пречника 40mm и радног притиска до 6
бара ( Pe 40/6 ), за каналицу планираних
подземних инсталација
Обрачун по m1 положене полиетиленске
цеви.
Испорука и полагање ПВЦ
упозоравајуће траке у ров изнад кабла.
Плаћање са свим радовима по метру
положене траке.

m

3

4,80

m

3

14,40

m

3

0,90

m

12,00

m

80,00

m1

1.000,00

m

60,00
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11.

Израда неармираног бетонског темеља
квадратне основе димензија 1x1x1,2м и
за стубове Ј.О од бетона МБ-20, са
машинским справљањем бетона у
мешалици , ручним уграђивањем бетона
и остављањем црева у бетону за
провлачење каблова ЈО и ФеЗн
поцинковане траке за уземљење стубова.
(0,6x0,6x0,8) м - ком. 3
m

12.

13.

Испорука и монтажа, на већ урађен
темељ, челичног, двосегментног,
цевастог стуба, висине 4 м,(први сегмент
минимум Ø 130, висине минимум 1 м
)на који се монтира светиљка Ø 60 мм .
Стуб је опремљен са РП-4 плочом, ФРА
осигура-чем 10А и офрабан основним и
два завршна премаза у боји договореној
са инвеститором. Стуб се испоручује са
одговарајућом анкер плочом, анкерима
која се уграђује у бетонску стопу
заједно са уградњом, завртњима и
механичким ојачањима.
Испорука и монтажа са повезивањем на
оба краја ка мрежу Јавног осветљења
ожичене светиљке за функционално
парковско осветљење ЛЕД светлосним
извором, спољњег пречника цеви Ø 60
мм одговарајуће температурне боје
минимум 4000К, снаге од 45 до 50
W.Облик светиљке обрнута купа.
Кућиште светиљке израђено од
алуминијумске легуре ливене под
притиском .Протектор светиљке израђен
од поликарбоната или стакла, отпорног
на УВ зраке са симетричним широким
снопон угла минимум 130 степени
Интегрисана сочива треба да омогуће
ефикасну светлосну расподелу. Лед
диоде треба да буду од реномираног
произвођача. Лед чипови имају на себи
заштиту која уједно омогућава и
равномерну расподелу светлости.
Систем за монтажу треба да омогући
постављање светиљке директно на стуб
пречника Ø 60 мм помоћу инокс вијка .
Степен механичке заштите комплетне
светиљке (оптичког дела и дела
предспојног уређаја) минимум ИП65, у
сагласности са ИЕЦ-ЕН 60598.Степен IK

3

kom

0,90

3,00
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заштите минимум 08.
Флукс (осветљај) ЛЕД модула треба да
износи минимум 5400 лумена, радни
век минимум 25.000 радних часова.
Светиљка треба да буде предвиђена за
рад у амбијенту са температуром у
опсегу од – 30 ºC до +40 ºC.
Предспојни уређај напаја ЛЕД модул
константном струјом се налази у
кућишту светиљке. Фактор снаге не сме
да буде мањи од 90%. Светиљка треба
да буде у класи електричне изолације I у
сагласности са ИЕЦ-ЕН 60598.
14.
15.

16.

17.

VI.
1.

Испорука и монтажа кабла ПП00-А
4x16мм2 , са повезивањем на оба краја.
Испорука и монтажа кроз стуб кабла
ПП-Y 3x1,5мм2 од светиљке до РП-4
плоче, са повезивањем на оба краја.
Испитивање изведених радова са
контролним мерењем отпора изолације и
отпора пртље од стране овлашћене
организацијеса израдом записника о
изведеним мерењима и израдом
атеста.Плаћа се паушално.

kom

3,00

m

60,00

m

15,00

kom

1,00

m

60,00

Геодетско снимање трасе каблова и
стубних места од стране овлашћене
фирме и израда елабората геодетских
радова. Плаћа се по метру.
УКУПНО ЈАВНА РАСВЕТА:
УРБАНИ МОБИЛИЈАР
Израда, довоз и уградња клупе без
наслона. Клупа је израђена у
кобинацији челичних кутијастих
профила и дрвених летви првокласне
суве боровине, без чвора. Метални
делови се боје бојом за ковано гвожђе
типа "Антика" или еквивалентно, а
дрвене летве безбојним лаком са свим
потребним предрадњама. Изглед и
димензије као у графичком прилогу.
Елемент причврстити на на бетонске
темељчиће пре уградње бехатона.
Извођач је дужан да изради радионичке
цртеже детаља и донесе узорак боје и на
њих добије сагласност пројектанта и
наручиоца.
kom
6,00
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2.

3.

Израда, довоз и уградња кантице за
отпатке. Кантица je димензија
30*35*110cm, носач се израђује од
челичних кутијастих профила 60/40mm,
а сама кантица од хладноваљаног лима
дебљине 2,5mm. Сви елементи се
завршном бојом за ковано гвожђе RAL
7016. Изглед и димензије као у
графичком прилогу. Елемент
причврстити на бетонске темељчиће пре
уградње бехатона. Извођач је дужан да
изради радионичке цртеже детаља и
донесе узорак боје и на њих добије
сагласност пројектанта и наручиоца.
kom
5,00
Израда, довоз и уградња држача за
бицикла, од иноксних цеви у свему
према графичком прилогу.
Појединачне елементе убетонирати,
некон чега се поставља подлога од
бехатона. Извођач је дужан да изради
радионичке цртеже детаља и донесе
узорак боје и на њих добије сагласност
пројектанта и наручиоца.
kom
9,00
УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ОБЈЕКТИ НА САОБРАЋАЈНИЦИ
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
ЈАВНА РАСВЕТА
УРБАНИ МОБИЛИЈАР
СВЕГА :
ПДВ 20% :
УКУПНО ( са ПДВ - ом) :

Дана _________ 2019.год.
ПОНУЂАЧ:
__________________________
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ОБРАЗАЦ 10.
М О Д Е Л У Г О В О РА
Уговорне стран 1. Град Шабац Градска управа града Шапца, Ул. Господар
Јевремова бр. 6 ПИБ: 100084619, матични број 07170122
број рачуна 840-10640-24, које заступа начелник дипл.правник Милан Васић
(у даљем тексту: ''Наручилац'')
2. ___________________________________ из_____________________,
Адреса:____________________________________________________,
Матични број:________________, ПИБ:________________________,
Текући рачун:_____________________, код________________банке,
коју представља: ___________________________________________,
(у даљем тексту: '' Извођач радова'')
ПРЕДМЕТ УГОВОРА ЈЕ : Уређење простора испред Дома Војске у Шапцу
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег
понуђача за Уређење простора испред Дома Војске у Шапцу, а по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности радова ЈНМВ бр.41/19 .(План јавних набавки
Наручиоца бр.1.3.59).
Члан 2.
Предмет уговора је Уређење простора испред Дома Војске и ближе је одређен
усвојеном понудом Извођача број _______ од ________2019. године, која је дата у прилогу и
чини саставни део Уговора са предмером радова.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу,
материјал, грађевинску и другу опрему и механизацију, изврши све радове који су предвиђени понудом.
Члан 3.
Вредност радова из члана 1. овог уговора износи:
- радови без ПДВ-а:______________________________ динара,
- ПДВ 20%:______________________________________ динара;
-УКУПНО СА ПДВ-ом:____________________________динара,
и словима: (_________________________________________________).
Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати до завршетка посла.
Наведена средства за исплату за наведене радове обезбедиће се према финансијском плану
Наручиоца у текућој години, а средства која доспевају у наредној буџетској години биће реализована
највише до износа средстава која ће бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 4.
Плаћање за изведене радове се врши по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној
ситуацији у року од 45 календарских дана од дана службеног пријема код Наручиоца..
Радови на уређењу простора испред Дома Војске који се изведу у току 2019.године плаћаће се до
укупног износа средстава предвиђених Одлуком о буџету града Шапца за 2019.годину, а радови који се
изврше у току 2020.године плаћаће се до укупног износа средстава која ће бити предвиђена Одлуком о
буџету града Шапца за 2020.годину.
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Члан 5.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора а све у складу са чланом 115.
Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора,преда сопствену бланко
потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла од стране лица
овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије ,са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ a, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење и копију картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.
Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора,преда сопствену бланко
потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року,
оверену од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије ,са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог
ПДВ a, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока и копију картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.
Члан 7.
Рок за извођење радова је 45 радних дана од дана увођења извођача у посао.
Члан 8.
Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим техничким
прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла.
Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, предузме све потребне мере за безбедност
објекта, саобраћаја,околине и заштиту околине за све време трајања радова.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на
раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих
радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси сву насталу
штету.
За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова.

Члан 9.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором,
прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или
њихову подобност за редовну употребу одређену уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи 24 месеца и рачуна се од датума
примопредаје радова.
У гарантном периоду Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све недостатке
који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени позив Наручиоца, одазове
у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају хитне интервенције, одмах по позиву
Наручиоца.
Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су проистекли
његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, недостатке отклони на терет
Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова.
Уколико финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном периоду не покрива у
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, Наручилац има
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право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања недостатака, а Извођач
радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 дана од дана испостављања
фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу извршне исправе
Члан 10.
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. По
добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све
позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ (не попуњава понуђач – редни
број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава наручилац при сачињавању уговора) за које се
утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10%
количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Коначна вредност радова утврђена по завршетку радова, биће дефинисана Анексом уговора.
Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење радова у
складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу.
Члан 11.
Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача :
1.______________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ _____________________, матични број _________________.
2.______________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ _____________________, матични број ________________.
односно у групи понуђача коју чине:
1. _____________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ ________________, матични број ______________.
2._____________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ _________________, матични број ______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене
од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим
понуђачима из групе понуђача.
Члан 12.
Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извођач
признаје:
1) ако Извођач касни са отпочињањем радова дуже од 5 дана;
2) ако Извођач не изводи радове у складу са понудом из члана 2. став 1. овог уговора и одредбама овог
уговора;
3) ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа и
Наручиоца.
Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Извођачу. Изјава мора да садржи
основ, односно образложење за раскид уговора.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка радова чије извођење је било предмет овог Уговора
Наручилац и Извођач ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима.
Члан 13.
Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим
односима (Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" 31/93), одредбе Посебних узанси о
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грађењу ( Сл.лист СФРЈ бр.18/77) и други позитивни прописи.Уговорне стране сагласне су да
искључују примену Посебних узанси о грађењу у делу одредби које су у супротности са
овим Уговором.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора
решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
Члан 15.
Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у Уговор,
за свој га признају тако што га својеручно потписују и по 3 (три) примерка свака Уговорна
страна задржава ради употребе

За Наручиоца
Начелник Градске управе града Шапца
_________________________
Дипл.правник Милан Васић

За Извођача
Директор
________________

НАПОМЕНА: Модел Уговора мора да се попуни,потпише и овери, а свака страна да се парафира и
овери печатом.
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ОБРАЗАЦ 11.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Уређење простора испред Дома Војске у Шапцу
Укупна цена са зависним
трошковима набавке без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-a

Износ ПДВ-а

1

2

3

Укупна цена са ПДВ-ом

4

Под бројем 1 – уписати укупну цену са урачунатим трошковима (трошкови материјала,
трошкови транспорта, трошкови рада, и сви други зависни трошкови)
Под бројем 2 - уписати стопу ПДВ-а
Под бројем 3 – уписати износ ПДВ-a на укупну цену
Под бројем 4 – уписати укупну цену са ПДВ-ом

Датум________________
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________
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ОБРАЗАЦ 12.

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и
68/2015) као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у
поступку јавне набавке Уређење простора испред Дома Војске у Шапцу, ЈНМВ бр.41 /19,
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда. лицa.

Датум________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
______________________

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписанаод стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
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ОБРАЗАЦ 13.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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.

Потпис понуђача
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