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ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 06/19 , деловодни број 88-2/19 од 04.02.2019. године, и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 06/19 и деловодни број 88-3/19, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – радова
„Одржавање путева - Крпљење рупа“
ЈН бр.06/19
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о јавној набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
ХII

Страна
3
3

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4

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

6

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде

11
19

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

21

Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди

26
32
33

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

34

Изјава понуђача о обиласку локације која је предмет јавне
набавке

35
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Ч И С Т О Ћ А“ ЖАБАЉ
Адреса: Светог Николе 7, Ж а б а љ 21230
Интернет страница: www.cistocazabalj.co.rs
Kонтакт: Радомир Злоколица, Директор. Тел 021/832-246

Радно време Наручиоца: 7-15 часова (понедељак-петак)
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 06/19 су радови : ,,Oдржaвaњe путeвa – Крпљeњe рупa“
Ознака из општег речника набавке:
Ознака из општег речника набавке : 45233141 - радови на одржавању путева.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице
Лице за контакт: Дејан Каначки, javnenabavkecistoca@gmail.com, 021/832246

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 06/19 су радови : ,,Одржавање путева – Крпљење рупа''
2. Партије:
Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Процењена вредност јавне набавке је 4.166.667 динара, без ПДВ-а.
4. Разрада критеријума:
1. Цена без ПДВ-а ...................................................... до 80 пондера
најнижа понуђена цена
цена = понуђена цена
X 80

2. Одазив на захтев Наручиоца:
до 24 часа ................................................................... 20 пондера
до 48 часова ............................................................... 10 пондера
преко 48 часова ........................................................... 0 пондера.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Р.б

Шифра
позиције

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед.мере

1

Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа
компресором и пнеуматским пиштољем са
пребацивањем раскопаног материјала на банкину и
издувавањем рупе компресором.

m1

2

Ручно опсецање ивица ударних рупа и улегнућа
секачем са пребацивањем раскопаног материјала на и
чишћењем рупе метлом.

m1

3

Рушење испуцало асфалтног коловоза д=6-8 cm
пнеуматским
пиштољем,
са
пребацивањем
раскопаног материјала на банкину, издувавање рупе
компресором и чишћење метлом. За дебљине веће од
8 cm или мање од 6cm, обрачунава се по обрасцу:
цена позиције/7cm x одговарајућа дебљина.

m2

4

Ручно рушење испуцалог асфалтног коловоза д=6-8
cm крампом, са пребацивањем раскопалог материјала
на банкину и чишћење рупе метлом. За дебљине веће
од 8 cm или мање од 6 cm обрачунава се по обpасцу:
цена позиције/7cm x одговарајућа дебљина

m2

5
5.1.
5.2
5.3

6

6.1.
6.2.

Машинско сечење асфалтбетона дебљине
до 10 cm
од 10 до 15 cm
од 15 до 20 cm
Скидање асфалта као припрему за крпљење ударних
рупа и скидање издигнутог гребена колотрага
глодалицом за асфлат "Wirtgen" или одговарајућа.
Обрачун је за д=1cm/m2. цена обухвата превоз
глодалице на локацију, рад радника и глодалице,
аутоцистерне за воду, компресора на опсецању ивица
и издувавању рупа са одбацивањем на страну.
на скидању гребена колотрага
на скидању асфалта као припрему за крпљење
ударних рупа

m1
m1
m1

m2
m2
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Скидање асфалта као припрему за крпљење ударних
рупа и скидање издигнутог гребена колотрага
глодалицом за асфлат "Wirtgen" или одговарајућа.
Обрачун је за д=1cm/m2. цена обухвата превоз
глодалице на локацију, рад радника и глодалице,
аутоцистерне за воду, компресора на опсецању ивица
и издувавању рупа, са утоваром, превозом и
истоваром скинутог материјала на депо.

7

7.1.
7.2.

на скидању гребена колотрага
на скидању асфалта као припрему за крпљење
ударних рупа

m2
m2

Крпљење ударних рупа и колотрага готовом
асфалтном масом. Уграђивање асфалтне масе
извршити у припремљену ударну рупу. Пре
уграђивања извршити додатно мишљење, прскање
емулзијом и премазивање опсечених ивица
битемунском емулзијом у количини 1.5kg/ m2. ударну
рупу попунити асфалтном масом, дати потребно
надвишење и ваљати до потребне збијенисти тако да
површина окрпљеног дела буде у равни постојеће
коловозбе површине. Hакон уграђивања асфалтне
масе извршити израду споја ударне рупе и постојећег
асфалта са премазивањем истог полустабилном
емулзијом и засипањем речним песком. цена
обухвата: производњу асфалтне масе, превоз
асфалтне масе , механизације и радника до места
уграђивања и уграђивање асфалтне масе

8.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4

асфалт бетоном од кречњачког агрегата АБ11
Битуминизираним носећим слојем од кречњачког
агрегата БНС22
Битуминизираним носећим слојем од кречњачког
агрегата БНХС 16
Бетон МБ30 са три фракције са пластификатором

t
t
t
m3

Пресвлачење мањих деоница коловоза финишером
(дужине 250м у целој ширини коловоза или 500 м у
1/2 коловоза) на територији општине Жабаљ. Пре
пресвлачења обавезно се врши ручно крпљење
коловоза и то се посебно наплаћује. Цена обухвата:
производњу асфалтне масе, превоз механизације и
радника од асфалтне базе до места уграђивања,
уграђивање финишером и ваљање гарнитуром ваљка.

9

9.1.

асфалт бетоном од кречњачког агрегата АБ11

t
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9.2.
9.3.

Битуминизираним носећим слојем од кречњачког
агрегата БНС22
Битуминизираним носећим слојем од кречњачког
агрегата БНХС 16

t
t

Место извођења радова: територија општине Жабаљ;
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем истих.
Извођач радова сноси одговорност за изведене радове.
Приликом испоруке бетона МБ30 са три фракције са пластификатором доставља се
франкно на место које одреди Наручилац (територија општине Жабаљ).
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) .
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
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• ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Укупно остварен пословни приход у претходне три обрачунске године 8.000.000,00
динара; да у последњих 12 месеци, који претходе месецу у којем је објављен позив за
подношење понуда, није био у блокади ниједан дан.
доказ: Образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године, уколико образац БОН-ЈН
не обухвата податке за 2018. годину доставити биланс стања и успеха за 2018. годину;
Потврда НБС о броју дана неликвидности тј. да није био у блокади ниједан дан у
претходних 12 месеци пре објављивања јавног позива на порталу јавних набавки или
навођење интернет странице на којој су подаци јавно доступни.
• ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ да је у периоду од претходне три године (2016, 2017.
и 2018. године) пре објављивања позива за подношење понуда остварио пословни
приход на основу изведених радова на реконструкцији или санацији или редовном
(текућем) одржавању путева и улица или саобраћајница у минималном износу од
8.000.000,00 дин без ПДВа,
доказ : потврде оверене од стране инвеститора или фотокопије окончаних ситуација
или фактура.
• КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
1. 1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 412 или 415 запосленог на неодређено или одређено
време или на други начин ангажованог уговором о делу или уговором о привременим и
повременим пословима.
доказ: М образац или уговор о делу или уговор о привременим и повременим
пословима и копија лиценце, важећа потврда инжењерске коморе.
2. 1 дипл. грађ.инж. са лиценцом 316. запосленог на неодређено или одређено време
или на други начин ангажованог уговором о делу или уговором о привременим и
повременим пословима.
доказ: М образац или уговор о делу или уговор о привременим и повременим
пословима и копија лиценце, важећа потврда инжењерске коморе.
3. 10 запослених на одређено или неодређено време.
доказ: М образци.
•

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

ПОНУЂАЧ У СВОМ ВЛАСНИШТВУ ИЛИ ЗАКУПУ МОРА ДА ИМА АСФАЛТНУ
БАЗУ – ФАБРИКУ АСФАЛТА минималног капацитета 100т/х – удаљености до 80km
(растојање ће се мерити од асфалтне базе до Жабља). Као меродавно за одређивање
удаљености користиће се freeonline даљинар , који се налази на веб адреси
http://www.registracija-vozila.rs/daljinar-udaljenosti-između-gradova )
за ФАБРИКУ АСФАЛТА односно АСФАЛТНУ БАЗУ обавезно доставити:
1.ПРЕПИС ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ И УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ – где се јасно види
да је асфалтна база легално уцртана односно да поседује употребну дозволу.
2. Као доказ тражене удаљености за асфалтну базу, доставити одштампану и обележену
трасу пута у складу са постављеним условима и са уписаним растојањем измереним
помоћу http://www. registracija-vozila.rs/daljinar-udaljenosti-između-gradova
3. Купопродајни Уговор или рачун где се може видети капацитет асфалтне базе.
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•

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

Финишер за асфалт - 2ком;
Глодалица шира 1м +/- 10%; - 1ком;
Глодалица ужа 0.5м +/-10%;- 1ком;
Грејдер – 1ком;
Камион кипер носивости преко 10т – 3ком;
Комбинована машина – 2ком;
Путар – 2ком;
Утоваривач -1ком;
Ваљак за тампон 1 ком;
Ваљак за асфалт - 3ком;
Машина за сечење асфалта -1ком;
Термоконтејнер за асфалт – 2ком;
Булдозер - 1ком;
Компресор – 2ком;
доказ: пописна листа основних средстава на којима треба маркирати тражену опрему а
за возила која се региструју очитане саобраћајне дозволе, фотокопије полисе
осигурања.
• Потребно је да Понуђач поседује лабораторију за испитивање, са следећим
описима:
Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе и масе за заливање саставака
СРПС У.М3.090:1961
- Узимање узорака камена и камених агрегата СРПС Б.Б0.001:1984
- Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче СРПС У.Б1.046:1968
- Одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом СРПС
У.Б1.047:1997
- Одређивање гранулометријског састава методом сувог сејања СРПС Б.Б8.029:1982
- Одређивање количине ситних честица методом мокрог сејања СРПС
Б.Б8.036:1982
- Одређивање стварне запреминске масе и упијања воде Пикнометарска метода
СРПС ИСО 7033:1999
- Испитивање природног и дробљеног агрегата машином Лос Ангелес СРПС
Б.Б8.045:1978
- Одређивање запреминске масе пунила без шупљина СРПС Б.Б8.101:1982
- Одређивање грануломеријског састава СРПС Б.Б8.105:1984
- Одређивање привидне запреминске масе минералних и асфалтних мешавина
СРПС У.М8.082:1967
- Испитивање удела битумена индиректном методом СРПС У.М8.105:1984
- Мерење дефлексија флексибилних коловоза
СРПС У.Е8.016:1981
- Одређивање запреминске масе узорака из застора и носећих слојева
СРПС
У.М8.092:1966
-

Доказ: сертификат о акредитацији са обимом акредитације са горе наведеним опитима.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА: за озбиљност понуде понуђач је
дужан да достави БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, са доказом о регистрацији менице,
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захтев из пословне банке о регистрацији менице, менично овлашћење на износ од 10%
вредности понуде без ПДВ-а, уз меницу доставити фотокопију депо картона пословне
банке.
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ: С обзиром на предмет јавне набавке потенцијални
понуђачи могу обићи локацију на којој ће се изводити радови како би стекли што бољи
увид о предмету јавне набавке . Понуђачи локацију могу обићи 25.02.2019. године од 7
до 15 часова. Понуђач је у обавези да се за обилазак локације пријави најмање дан
раније, на телефон 021/2100430 или путем е-маила javnenabavkecistoca@gmail.com у
периоду од 7 до 14 часова. Након обиласка Наручилац издраје потврду у обиласку
локације.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
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понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која
није на Српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП "Чистоћа" Жабаљ, Трг Светог Саве бб,
Жабаљ, са назнаком: „Одржавање путева – Крпљење рупа'', ЈН бр. 06/19 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 11.03.2019.год. до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом и Наручилац ће такву понуду не отворену вратити
Понуђачу.
Понуда мора да садржи:
• Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
• Образац структуре ценe - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
• Доказе којима понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова
тражених у конкурсној документацији предвиђених члановима 75. и 76.
Закона о јавним набавкама;
• Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о ЈН;
• Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен,
потписан и печатом оверен;
• Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену.
3. ПАРТИЈЕ:
Нема
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави
понуду са варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП "Чистоћа"
Жабаљ, Трг Светог Саве бб, Жабаљ са назнаком:
„Измена (допуна или опозив) понуде за јавну набавку радова : „Одржавање
путева- Крпљење рупа, ЈН бр. 06/19 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и
контакт телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Зскона о јн, а доказ о испуњености услова из члана
75. Став 1. Тачка 5) Закона о јн за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) овог закона, a додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из
оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) овог
закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверене извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који 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 понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачии који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу квалитета
За гаранцију квалитета за извршене радове директно је одговоран понуђач, под
кривичном и материјалном одговорношћу, током трајања уговора.
Гарантни период за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од записничке
примопредаје радова.
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок отпочињања вршења радова: радови ће се вршити сукцесивно према потребама и
појединачним налозима Наручиоца, након писаног налога Наручиоца.
Рок почетка радова је одмах по закључењу Уговора, а рок завршетка радова биће
прилагођен Програму и динамици коју одреди Наручилац радова током уговорног
периода.
Место извођења радова: Територија општине Жабаљ.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.4. Рок плаћања
У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна, са могућношћу плаћања на рате
приликом чега ће се потписати споразим о плаћању на рате.
Наручилац ће, сходно чл. 106. Закона, одбити понуду ако:
1)
2)
3)
4)
5)

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
13/ 35

ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене у понуди изразити у динарима.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима без ПДВа, припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у у динарима, као и цену у динарима
са урачунатим ПДВ-ом.
Цене морају бити јасно и читко уписане.
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија - Пореска
управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде
и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса
www.mpzzs.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд;
интернет адреса www.minrzs.gov.rs.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави регистровану бланко меницу и менично
овлашћење за озбиљност понуде, попуњено на износ од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а, којом понуђач гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне
набавке.
Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања
уговора, достави:
1. регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне
обавезе, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је
наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да
изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење
– писмо, са назначеним износом, копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и
образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац.
Понуђач је дужан да достави и копију извода из Регистра меница и овлашћења који
се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница
евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о
платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике
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Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и 31/2011) и Одлуком о ближим условима,
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике
Србије“, број 56/2011).
Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за
коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде,
извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).
Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су
садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном
углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног
лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
ЈКП "Чистоћа" Жабаљ, Светог Николе 7, Жабаљ, електронске поште на e-mail
javnenabavkecistoca@gmail.com или у пословним просторијама Наручиоца радним
данима од 7 до 15 часова тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
„Одржавање путева – Крпљење рупа ЈН бр. 06/19”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац ће поступити сходно члану 82. Закона о јавним набавкама.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“ која представља збир пондера одређених на основу дате цене
без ПДВ-а и времена одазива на захтев Поручиоца.
1. Цена без ПДВ-а ...................................................... до 80 пондера
најнижа понуђена цена
цена = понуђена цена
X 80

2. Одазив на захтев Наручиоца:
до 24 часа ................................................................... 20 пондера
до 48 часова ............................................................... 10 пондера
преко 48 часова .......................................................... 0 пондера.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнак број пондера, биће изабрана
понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
У случају да су понуде Понуђача идентичне по свим претходно наведеним
критеријумима, избор Понуђача ће се извршити жребом.
Комисија ће упутити писани позив Понуђачима који поднесу понуде са истом ценом да
присуствују поступку избора најповољније понуде, односно додоели уговора, путем
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жреба. Поступак жребања ће се спровести јавно у просторијама Наручиоца у Жабљу у
улици Трг Светог Саве бб. Поступак ће спровести Комисија за предметну јавну
набавку. О поступку доделе уговора путем жреба Комсија ће водити записник.
Комисија ће обезбедити техничке услове за спровођење избора најповољније понуде,
путем жреба. Папири са подацима о понуђачима, исте величине и боје, биће
ковертирани у идентичним ковертама и стављени пред свим присутним лицима, у
празну кутију. Члан комисије ће из кутије извући један коверат који садржи податке о
једном понуђачу. Понуђачу који буде изабран на наведени начин, биће додељен уговор.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелекту
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о
јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, 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 уколико Законом о јавним набавкама није
другачије одређено.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда.
Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев
ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до
истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом, подносилац захтева мора
имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште
мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева,
сматра се да је захтев поднет дана када је пријем одбијен.
Захтев за заштиту права садржи:
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца;
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- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- потпис подносиоца и
- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама у износу од
120.000,00 динара на рачун Буџета Републике Србије бр.840-30678845-06.
Детаљније информације и примере попуњених налога можете видети на интернет
страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
21. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити дана 11.03.2019. године у 13:00 часова, у
просторијама наручиоца, трг Светог Саве бб, Жабаљ.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис
овлашћеног лица као и да буде оверено.
22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати
обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до
5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност
повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену
цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно
и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима.
Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.
Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:
Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и Извођач нису знали
нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности
да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су
проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у
уговором одређеном року;
Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.
Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену
Уговора али су у интересу наручиоца .
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од __________ године за јавну набавку радова: „Одржавање
путева – Крпљење рупа, ЈН број 06/19.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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1)

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

2)

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

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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VII OБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ,,
радова : Одржавање путева– Крпљење рупа ЈН 06/19“

Р.б

Предмет јавне набавке број 06/19 радови : Одржавање путева– Крпљење рупа
Јед.
Цена по Ј.М. Цена по Ј.М.
Шфр
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
мере
без ПДВ-а
са ПДВ -ом
1
3
4

1

2

3

4

5
5.1.
5.2
5.3

6

Опсецање ивица ударних рупа и
улегнућа
компресором
и
пнеуматским
пиштољем
са
пребацивањем
раскопаног
материјала
на
банкину
и
издувавањем рупе компресором.
Ручно опсецање ивица ударних
рупа и улегнућа секачем са
пребацивањем
раскопаног
материјала
на
банкину
и
чишћењем рупе метлом.
Рушење испуцалог асфалтног
коловоза д=6-8 cm пнеуматским
пиштољем,
са
пребацивањем
раскопаног материјала на банкину,
издувавање рупе компресором и
чишћење метлом. За дебљине веће
од 8 cm или мање од 6cm,
обрачунава се по обрасцу: цена
позиције/7cm
x
одговарајућа
дебљина.
Ручно
рушење
испуцалог
асфалтног коловоза д=6-8 cm
крампом,
са
пребацивањем
раскопаног материјала на банкину
и чишћење рупе метлом. За
дебљине веће од 8 cm или мање од
6 cm обрачунава се по обpасцу:
цена позиције/7cm x одговарајућа
дебљина
Машинско сечење асфалтбетона
дебљине
до 10 cm
од 10 до 15 cm
од 15 до 20 cm
Скидање асфалта као припрему за
крпљење ударних рупа и скидање
издигнутог гребена колотрага
глодалицом за асфлат "Wirtgen"
или одговарајућа. Обрачун је за
д=1cm/m2. цена обухвата превоз
глодалице на локацију, рад

m1

m1

m2

m2

m1
m1
m1
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6.1.
6.2.

7

7.1.
7.2.

8.

8.1.

радника и глодалице, аутоцистерне
за воду, компресора на опсецању
ивица и издувавању рупа са
одбацивањем на страну.
на скидању гребена колотрага
на скидању асфалта као припрему
за крпљење ударних рупа
Скидање асфалта као припрему за
крпљење ударних рупа и скидање
издигнутог гребена колотрага
глодалицом за асфлат "Wirtgen"
или одговарајућа. Обрачун је за
д=1cm/m2. цена обухвата превоз
глодалице на локацију, рад
радника и глодалице, аутоцистерне
за воду, компресора на опсецању
ивица и издувавању рупа, са
утоваром, превозом и истоваром
скинутог материјала на депо.
на скидању гребена колотрага
на скидању асфалта као припрему
за крпљење ударних рупа
Крпљење
ударних
рупа
и
колотрага готовом асфалтном
масом. Уграђивање асфалтне масе
извршити у припремљену ударну
рупу. Пре уграђивања извршити
додатно
мишљење,
прскање
емулзијом
и
премазивање
опсечених ивица битемунском
емулзијом у количини 1.5kg/ m2.
ударну рупу попунити асфалтном
масом, дати потребно надвишење
и ваљати до потребне збијенисти
тако да површина окрпљеног дела
буде у равни постојеће коловозбе
површине. Hакон уграђивања
асфалтне масе извршити израду
споја ударне рупе и постојећег
асфалта са премазивањем истог
полустабилном
емулзијом
и
засипањем речним песком. цена
обухвата: производњу асфалтне
масе, превоз асфалтне масе,
механизације и радника до места
уграђивања
и
уграђивање
асфалтне масе
асфалт бетоном од кречњачког
агрегата АБ11

m2
m2

m2
m2

t
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8.2.
8.3.
8.4

Битуминизираним носећим слојем
од кречњачког агрегата БНС22
Битуминизираним носећим слојем
од кречњачког агрегата БНХС 16
Бетон МБ30 са три фракције са
пластификатором

t
t
m3

Пресвлачење
мањих
деоница
коловоза финишером (дужине 250м у
целој ширини коловоза или 500 м у
1/2 коловоза) на територији општине
Жабаљ. Пре пресвлачења обавезно се
врши ручно крпљење коловоза и то се
посебно наплаћује. Цена обухвата:
производњу асфалтне масе, превоз
механизације и радника од асфалтне
базе до места уграђивања, уграђивање
финишером и ваљање гарнитуром
ваљка.

9

9.1.

9.2.
9.3.

асфалт бетоном од кречњачког
агрегата АБ11
Битуминизираним носећим слојем
од кречњачког агрегата БНС22
Битуминизираним носећим слојем
од кречњачког агрегата БНХС 16

t

t
t

УКУПНО ЗА СВЕ СТАВКЕ:

НАПОМЕНА: Наведени радови су дати према процењеним потребама.
Количине радова и материјала ће се обрачунавати на основу налога наручиоца и
стварно изведених радова.
Време одазива на захтев наручиоца ________ часова.
Место извођења радова: територија општине Жабаљ.
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем истих.
Извођач радова сноси одговорност за изведене радове.
Приликом испоруке бетона МБ30 са три фракције са пластификатором доставља се
франко на место које одреди Наручилац (територија општине Жабаљ).
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда износи _____ дана.
(минимум 30 дана);
Јединичне цене су фиксне за време трајања уговора.
Проценат укупне вредности набавке који ће Понуђач поверити подизвођачу
износи______%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. (по
Закону исти не може бити већи од 50 %);
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Рок почетка радова је одмах по закључењу Уговора, а рок завршетка радова биће
прилагођен Програму и динамици коју одреди Наручилац радова током уговорног
периода.
Гарантни период

_____ дана од записничке приморедаје радова (не
краће од 24 месеца)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ИЗЈАВА:

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне
документације. Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора
који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:
..............................................

Понуђач:
...................................................
Печат и потпис

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
(Модел уговора понуђач мора да попуни (уписује све податке који су му познати у
моменту подношења понуде), овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже
са моделом уговора).
УГОВОР
о јавној набавци радова број 06/19
Одржавање путева-– Крпљење рупа
Закључен дана ____________2019. године између:
Наручиоца ЈКП „ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ
са седиштем у Жабљу, улица Светог Николе 7,
ПИБ:107051272, Матични број: 20732580.
Број рачуна: 340-11007085-94; Назив банке: Ерсте банка,
Телефон:021/832246,
кога заступа Радомир Злоколица
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:.......................................................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач радова),
Подизвођачи1:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
Учесници у заједничкој понуси:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
1

Напомена: попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или
заједничке понуде. УКОЛИКО СЕ УГОВОР ЗАКЉУЧУЈЕ СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ
НАСТУПА САМОСТАЛНО, ОВАЈ ДЕО СЕ НЕЋЕ НАЛАЗИТИ У УГОВОРУ-ДАКЛЕ БИЋЕ
БРИСАН. Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих
осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и
матични број. Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати: -пословно име
учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за заступање
групе понуђача-учесника заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број; -пословна
имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање,
седиште, ПИБ и матични број
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Члан 1.
На основу Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке број 06/19, Наручилац
уступа а Извођач радова прихвата да обави радове предметне јавне набавке:
одржавање путева (крпљење) на територији општине Жабаљ, а у свему према техничкој
спецификацији и понуди Извођача радова број _______________ од ____________ 2019.
године.
Вредност радова:
Члан 2.
Уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора чини процењена вредност јавне
набавке и то 4.166.667 динара, без урачунатог ПДВ-а, односно 5.000.000 динара са
урачунатим ПДВ-ом, у складу са понудом број ____ од _________ дана, која je саставни
део овог Уговора.
Јединичне цене по позицијама из понуде су фиксне и не могу се мењати.
Укупна вредност овог Уговора не може да буде већа од процењене вредности ове јавне
набавке, осим у случају из тачке 11. овог уговора.
Члан 3.
Осим вредности радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење овог
Уговора, цена из члана 2. овог Уговора обухвата и трошкове организације градилишта,
примене мера заштите, безбедности и здравља на раду, осигурања и све остале зависне
трошкове Извођача радова.
Услови и начин плаћања:
Члан 4.
Исплата за изведене радове који су предмет ове јавне набавке вршиће се по
испостављању привремених ситуација сачињених на основу оверене грађевинске
књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, грађевинског дневника и друге
пратеће документације, потписаним од стране стручног надзора, до износа из тачке 2.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листови
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, набавку опреме и другу
документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува
до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих
позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна (у складу са Законом
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12 и
68/15))

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова број _____________________
отворен код банке ____________.
Извођачу радова није дозвољено да захтева аванс.
Члан 5.
Период извођења радова:
Уговор се закључује на временски период од годину дана или до утрошка средстава из
члана 2. овог Уговора и ступања на снагу даном потписивања обе уговорене стране.
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Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Извршење радова одвијаће се сукцесивно по приоритету Наручиоца радова.
Члан 6.
Извођач радова има право да привремено обустави извођење радова који су предмет
овога Уговора само у случају: више силе сходно закону и ако Наручилац не изврши
плаћање уредно достављене и оверене привремене ситуације Извођача радова.
Извођач радова је дужан да у писменој форми у року од 2 (два) дана од дана настанка
узрока обавести Наручиоца о привременој обустави радова.
Обавезе Наручиоца:
Члан 7.
Наручилац се обавезује:
- да Извођачу радова плати уговорену цену радова под условом и на начин одређен у
члану 4. овог Уговора,
- да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача
радова, о чему са надзорним органом закључује посебан Уговор,
- упозна Извођача радова са постојећим стањем путева и утврди начин и динамику
извођења радова.
Права и обавезе Извођача радова:
Члан 8.
Извођач радова се обавезује:
- да радове који су предмет ове јавне набавке изведе у свему у складу са понудом број
_________________ коју је дао, а каја чини саставни део овог Уговора
- да радове који су предмет ове јавне набавке изведе стручно и квалитетно својом
радном снагом и механизацијом, у свему према прописима, правилима струке,
техничким условима и стандардима који важе за ту врсту посла
- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета, који одговарају
стандардима Републике Србије и у складу са техничким захтевима за извођење
радова
- да приликом испоруке бетона МБ30 са три фракције са пластификатором достави
франкно на место које одреди Наручилац (територија општине Жабаљ).
Члан 9.
Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа
средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:
- регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне
обавезе, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,
која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у
случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.
Члан 10.
У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не
буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна
да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.
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Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно
дејство.
Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка
случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли
предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне
стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране
неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне
непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће
изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други
случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима
уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.
Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на
које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или
привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до
момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора.
У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене
уговорних обавеза регулисати анексом уговора.
Члан 11.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац ће дозволи измене
уговора уколико се повећа обим предмета јавне набавке, због непредвиђених
околности, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора
не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену
цене и других битних елемената уговора из објективних разлога:
1. Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити
могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у
могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе.
2. Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, позар,
земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених
обавеза уговорних страна у уговором одређеном року.
3. Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора
и у интересу су наручиоца
4. Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима.
Члан 12.
Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге
уговорне стране може захтевати раскид уговора.
Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој
уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој
остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна
страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се
може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.
Уколико Извођач радова не отпочне са извођењем радова по позиву надзорног органа
дуже од (5) дана Наручилац, стиче право једностраног раскида овог Уговора уз
подношење захтева за накнаду штете, при чему овај Уговор има снагу извршне
исправе, што Извођач радова признаје без права приговора.
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Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима, што
Извођач радова признаје без права приговора:
- ако Извођач радова не изводи радове у складу са усвојеном понудом
- ако Извођач радове изводи неквалитетно и непоступа по примедбама надзорног
органа
Сву штету која настане раскидом овог Уговора сноси Извођач радова, а овај Уговор
признаје за извршну исправу без права приговора.
Висину штете из става 1. овог члана утврђује Комисија састављена од једног
представника Наручиоца, једног представника Извођача радова и једног представника
Министарства – надзорни орган Министарства.
У случају раскида Уговора Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и
сачува од пропадања као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана
раскида Уговора у року од 10 дана од раскида Уговора.
У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим
односимa.
Члан 13.
Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средства обезбеђења,
уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.
Уколико добављач не изврши уговорне обавезе у роковима предвиђеним овим
уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:
- наплати уговорну казну и укупном износу од највише до 10% од укупне
уговорене вредности, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити
за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на
снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.
Уколико наступи случај из става 2. овог члана а добављач изврши обавезу а
наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити
добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. овог члана.
Уколико добављач не изврши уговорне обавезе у роковима предвиђеним овим
уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:
- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из
члана 9. овог уговора.
У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорне обавезе не буду
извршене у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом
сазнању о истом писмено обавести наручиоца.
Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће
производити правно дејство.
Наплатом уговорне казне и средстава обезбеђења из члана 9. овог уговора, не
утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.
Члан 14.
Извођач радова је у оквиру понуђене и уговорене цене за извођење предметних радова
такође дужан да:
- у року од 3 дана од дана потписивања овог Уговора, решењем одреди одговорног
руководиоца радова и да решење достави Наручиоцу
- поступи по примедбама надзорног органа у односу на квалитет радова који изводи
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са
извођењем овде уговорених радова
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у току извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал
код евентуалног извођења вишкова радова Извођач радова је дужан да поступа у
складу са чланом 18. и 22. Посебних узанси о грађењу.
Члан 15.

Извођач радова се обавезује да овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов
захтев, пружи на увид сву документацију о извршеним радовима и утрошеним
средствима у вези са овим Уговором.
Извођач радова је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца,
односно стручног надзора, те да уочене недостатке отклони о свом трошку.
Члан 16.
Извођач радова је дужан да изврши обезбеђење суседних објеката, саобраћаја, околине
и заштиту животне средине.
Извођач радова се обавезује да у току извођења радова изврши прописано обележавање
шире зоне извођења радова прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Уколико дође до прекида извођења радова Извођач радова је у обавези да недовршени
део градилишта обезбеди потребном прописаном саобраћајном сигнализацијом.
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.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из горе наведених ставова из овог члана
сноси одговорност за све настале материјалне и нематеријалне штете при чему овај
Уговор признаје за извршну исправу без права приговора.
Прелазне и завршне одредбе:
Члан 17.
Саставни део овог Уговора чини прихваћена понуда Извођача радова број __________ .
Члан 18.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог Уговора, уговорне стране
решаваће споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је
Привредни суд у Новом Саду.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА
________________________
директор
Радомир Злоколица

ЗА ИЗВОЂАЧА
________________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова : Одржавање путева – Крпљење рупа број. ЈН –
06/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 2. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке радова : Одржавање путева – Крпљење рупа, број. ЈН –
06/19 испуњава све услове из чл. 75. став 2. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ХII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ Одржавање путева– Крпљење рупа, број. ЈН – 06/19

Назив и седиште понуђача______________________________

Изјављујем да сам дана _______________ извршио увид и обишао локацију на
којој ће се изводити радови и стекао увид у све информације које су неопходне за
припрему понуде за извођење радова на одржавању путева (крпљење) на територији
општине Жабаљ.
Такође, изјављујем да сам упознат са свим условима извршења посла и да они
не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.
Представник понуђача који је извршио увид:
______________________________
(име и презиме)
Представник наручиоца:
_________________________________
(име и презиме)
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