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Зимско одр:Ј1савање локШiних и 1-1екатегорисаних путева на територији општине 
МШiи Зворник - број 404-36 Страна 1 од 1 О 



Општина Мали Зворник Краља Петра/ 38,15318 Мали Зворник 

Република Србија 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-36 

Дана: 15 . 03 .2018 . године 

МАЛИ ЗВОРНИК 

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде 

(поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. 
Закона о јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 68/20 15) 

Поштовани, 

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за "Зимско одржавање 

локалних и некатегорисаних путева на територији општине Мали Зворник". 

У прилогу вам достављамо: образце број 1,2,3,4 и 5. 
Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена. 

Контакт особа: Зоран Бркић, број телефона 015/7195188 локал 124. 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку набавке, и то: 

1. Даје регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ; 

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 превара; 

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; 
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде; 

5. Понуђач мора да располаже са минималном техничком опремљеношћу и то: 
- утоваривач, минимум 1 ком. 
- булдозер ТГ- 11 О или одговарајући, минимум 1 ком. , 

- универзална машина - екип или одговарајућа, минимум 1 ком., 
- трактор са возом и гртачом , минимум 1 ком. 
- воловска запрега, минимум 1 ком. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.03.2018. 
године до 10 часова. 

Понуду доставити на адресу: ,,Општинска управа Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра 1 
бр.38 , 15318 Мали Зворник Понуда за ј авну набавку "Зимско одржавање локалних и 

некатегорисаних путева на териториј и општине Мали Зворник" .број 404-36/2 - НЕ 
ОТВАРА ТИ-,, . 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку 404-36 

Зимско одр::жавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине 

Мали Зворник - број 404-36 Страна 2 од 1 О 



Општина Мали Зворник Краља Петра 138,15318 Мали Зворник 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 
БРОЈ НАБАВКЕ: 404-36 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: ,,Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на 

територији општине Мали Зворник" 

ПОДАЦИ О ПОНУЂА ЧУ 

Назив понуђача 

Седиште понуђача 

Одговорно лице (потписник уговора) 

Особа за контакт 

Телефон 

Телефакс 

Електронска пошта 

Рачун понуђача 

Матични број понуђача 

ПИБ 

ПДВ-број 

Датум: Потпис одговорног лица: 

Печат: 

Зимско одр:жавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине 
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Општина Мшzи Зворник Краља Петра 138,15318 Мшzи Зворник 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 

ИЗЈАВА 

Набавка број: 404-36 
Предмет набавке: ,,Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на 

територији општине Мали Зворник" 

Датум: ------ ---

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 набавке услуга - ,,Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на 

територији општине Мали Зворник" број 404-36, испуњава све услове из чл . 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то: 

Место: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине , кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре ; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе , доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране др:жаве када има седиште на њеној 

територији) ,· 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану 

обављања делатности којаје на снази у време подношења понуде 

5) Понуђач мора да располаже са минималном техничком опремљеношћу и то : 

- утоваривач, минимум 1 ком . 

- булдозер ТГ-11 О или одговарајући , минимум 1 ком ., 

- универзална машина - екип или одговарајућа, минимум 1 ком. , 

- трактор са возом и гртачом , минимум 1 ком. 
- воловска запрега, минимум 1 ком. 

Понуђач: -------

Датум: ____ _ мл. 

Зимско одр:Ј1савање локшzних и некатегорисаних путева на територији општине 
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Општина Мали Зворник Краља Петра 138,15318 Мали Зворник 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 

Назив Понуђача : ---------------
Ме ст о: ---------
Дат ум:--------
Број Понуде: _____ _ 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр. од за набавку 404-36 ---- -------

Укупна понуђена цена за услугу - ,,Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на 

територији општине Мали Зворник" - износи ________ динара, без пдв-а 

Словима: .~~-----~~-~--=--~-~-~-----====~======"""' 

Рок важења ПОII)'де: (мин.30 ,1:щна) ~. _____________ _ 

Понуђач подноси понуду: а) самостално 

. Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 

Рок плаћања: 

6) заједничка понуда 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача након извршене услуге, у року од 45 (четрдесетпет} 
дана по испостављеној фактури, или у складу са уговором. 

Дату1v1: ... . ...................... . ,ПС>ТIIИС ())J.~()B()piiOГ,J.!~Ч.8.: .. II<?.~Yђ~~~: .......................... ························ 

Печат 

Зимско одр:жавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине 

Мали Зворник - број 404-36 Страна 5 од 1 О 



Општина Мали Зворник Краља Петра Ј 38, 15318 Мали Зворник 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4 

Назив Понуђача: ______________ _ 

Место : --------
Дат ум: --------
Бр ој Понуде: __________ _ 

ПРЕДМЕТ: Спецификација за доставу понуде за "Зимско одржавање локалних и 

некатегорисаних путева на територији општине Мали Зворник" 

Р. Опис позиције Јед . мере Оквирна Цена појед. Укупна цена 

Бр. кол. мере без ПДВ-а без ПДВ-а 

А Б в г д Ђ=(дхГ) 

1. Рад утоваривача час 15 

2. Булдозер ТГ-11 О или одговарајући час 10 

3. Рад универзалне машине "СКИП" 

или одговарајући час 40 

4. Рад трактора са возом и rртачом час 100 

5. Рад воловске запреге час 20 

Укупно без ПДВ-а 

НАПОМЕНА: 

- Ако понуда није поднета за све тражене позиције сходно члану сматраће се да постоје битни недостаци 

понуде јер није могуће упоредити је са другим понудама, и као таква биће одбијена. 

- У колони Г "количина" дате су количине које се очекују, имајући у виду искуства из предходних година. 
Фактурисање ће се вршити на месечном нивоу, фактурисање ће се вршити по јединици мере из колоне В на 

основу оствареног утрошка на месечном нивоу. Уз фактуру приложити извештај о раду машине 

потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

Понуђач: 

МЛ. 

Зимско одр:жавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине 
Мали Зворник - број 404-36 Страна 6 од 1 О 



Општина Мали Зворник Краља Петра 138,15318 Мали Зворник 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 

МОДЕЛ УГОВОРА 
"Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Мали 

Зворник" 

1. Наручил~ц : Општина Ма~и Звор~ик, улица Краља Петра r број 38, 15318 Мали Зворник, 
матични броЈ. 07170~74, ПИБ : 10214"31 О , КОЈУ заступа председник општине Зоран Јевтић (у даљем 
тексту Наручилац), с Једне стране 
и 

2. Испоручилац: 
кога заступа 

- -;-;----------------у даљем тексту Испоручилац . 

Матични број: 
ПИБ: -------

Текући рачун број: 
-------------

ПРЕДМЕТ УГОВОР А 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на 
територији општине Мали Зворник у складу са Конкурсном документацијом број 404-36. 

Члан 2. 
Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши за наручиоца у свему 
према понуди број ___ од. ____ 2018. године (Образац број 3.) која је саставни део 
овог Уговора. 

УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност за предметне услуге из члана 1. овог Модела уговора прихваћена 
је из понуде и износи ________ динара (словима: 

- - - ----- - --- --- - - -----~ без ПДВ-а. 

Укупна уговорена вредност је непроменљива, фиксна и не може се повећавати по било ком 
основу, осим на захтев Наручиоца по основу исказане потребе за предметним услугама из 

члана 1. овог уговора, стим што укупна вредност за све услуге из понуде не сме прећи износ 
предвиђен планом набавки Наручиоца за 2018. годину, односно 416.666,00 динара без ПДВ-а. 
У цену је урачуната цена рада радника, трошкови пратеће опреме и делова, трошкови 

амортизације машина, као и сви други трошкови везани за реализацију предметне јавне 
набавке . 

Избо\) Г\)ађевинске механизације и степен њеног ангажовања су право наручиоца у 
зависности од потреба на терену. 

Зимско одр;)!Савање локалних и некатегорисаних путева на територији општине 

Мали Зворник - број 404-36 Страна 7 од 1 О 



Општина Мали Зворник Краља Петра 138,15318 Мали Зворник 

Наручилац није у обавези да утроши сва средства која су предвиђена планом набавки, већ да 

услугу наручи сукцесивно у складу са потребама. 

Укупна уговорена вредност обухвата све трошкове за реализацију предметне јавне набавке 

осим трошкова ПДВ-а. 

НА ЧИН ПЛАЋАЊА Члан 4. 

Наручилац се обавезује да укупну уговорену вредност из члана 3. овог Модела уговора 
исплати Испоручиоцу динарски, вирмански, у року од 45 дана од дана испостављања рачуна, 
који ће оверити одговорно лице Наручиоца. 

ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА 

Члан 5. 

Испоручилац се обавезује: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Извршилац ће услуге вршити на територији општине Мали Зворник . 

Извршилац се обавезује да реагује у року од највише једног сата по давању налога од 

стране Наручиоца. 

Извршилац се обавезује да Наручиоца редовно обавештава о стању на путевима . 

Извршилац се обавезује да у свему поступа према Плану зимске службе који је 

сачинио Наручилац и да услугу зимског одржавања путева на територији општине 

Мали Зворник изврши у свему према важећим законским и техничким прописима, 

нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла и правилима струке. 

Извршилац се обавезује да поседује тражену механизацију . 

Извршилац се обавезује да предузме све техничке, заштитне и друге мере за 

сигурност радова, радника, пролазника, јавног саобраћаја, околине и имовине трећих 
лица и непосредно је одговоран и дужан надокнадити све штете кој е причини трећим 

лицима. 

• Наручилац неће сносити одговорност за штету коју причини Извршилац својим 
радницима или трећим лицима која може проистећи из његовог ангажовања на 

реализацији услуга које су предмет овог Уговора. 

• да се придржава упутстава која добије од одговорних лица Наручиоца; 

• да испуни све обавезе наведене у Конкурсној документацији број 404-36 и овом 
Моделу уговора. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује: 

• Наручилац је у обавези да организује рад зимске службе . Дужан је да прати временску 

прогнозу, прима информације од Сектора за ванредне ситуације општине Мали 
Зворник, месних заједница, грађана, и координира активностима зимске службе. 

Зимско одр:Ј1савање локалних и некатегорисаних путева на територији општине 
Мали Зворник - број 404-36 Страна 8 од 10 



Општина Мали Зворник Краља Петра 138,15318 Мали Зворник 

• Надзорни орган Наручиоца издаје налоге и прати реализацију чишћења снега и леда 

са путева. 

• да у законском року врши плаћање по Уговору ; 

• да испуни све обавезе из овог Модела уговора и Конкурсне документације број 404-
36. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 7. 

И једна и друга уговорна страна, уколико је дошло до битне повреде уговора од друге 

уговорне стране, као и у случају неиспуњења неких обавеза из Уговора и Конкурсне 

документације број 404-36, могу једнострано раскинути Уговор са отказним роком који не 
може бити краћи од 1 О дана. 
Страна која жели да раскине Уговор дужна је да о томе у разумном року писмено обавести 

другу уговорну страну. 

Раскидом Уговора не престају евентуалне обавезе да се накнади штета, такође раскид нема 

утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза после раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора дужна је да другој уговорноЈ страни 

надокнади штету и изгубљену добит. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу Уговора, уговорне стране ће настојати да 

споразумно реше. 

У случају да се спор не може решити споразумно , надлежан је Привредни суд у Ваљеву . 

Члан 9. 

За све оно што није регулисано Уговором примењиваће се Закон о облигационим односима 

Члан 10. 

Све измене и допуне Уговора важе само ако су направљене у писаној форми, у виду Анекса, 

и потписане од обе уговорне стране. 

Члан 11. 

Сва коресподенција између уговорних страна, укључујући обавештења, захтеве, извештаје и 
друго , биће на српском језику . 

Члан 12. 

Ниједна од уговорних страна не може пренети права и обавезе из Уговора или неки његов 

део трећој страни без претходне сагласности друге уговорне стране. 

Зимско одр:Ј1савање локалних и некатегорисаних путева на територији општине 

Мали Зворник - број 404-36 Страна 9 од 1 О 
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Члан 13. 

Уговор се закључује на период од 4 месеца од дана потписивања уговора, односно до 

извршења обавеза уговорних страна утврђених у чл. 3 овог уговора а ступиће на снагу по 
потписивању обе уговорне стране . 

Члан 14. 

Уговор ће бити сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 
задржава по два примерка. 

УГОВАРАЧИ 

За Извршиоца За Наручиоца 

(потпис овлашћеног лица) Зоран Јевтић,дипл.инж.руд. 

них путева на територији општине 
Зимско одр:жавање локалних и некатегориса . 36 Страна 1 о од 1 о 

Мали Зворник - броЈ 4о4-




