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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа општине Мали Зворник
Адреса: Краља Петра I 38,Мали Зворник
Интернет страница:www.malizvornik.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у oтвореном поступку –у складу са Законом и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-21 су радови – Изградња игралишта у Великој Реци- II фаза
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Зоран Бркић ,tel:015/7195188 локал 124
Е-пошта адреса:dragana.markovic@malizvornik.rs

Обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт: Зоран Бркић,015/7195188
локал 124 и 127
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-21 су радови – Изградња игралишта у Великој Реци- II фаза
Набавка није обликована у партије
Ознака из општег речника јавне набавке:

45000000- грађевински радови
2. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА
Није у питању резервисана јавна набавка.
3. ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА
Не спроводи се електронска лицитација.
4. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:
Ова јавна набавка се не спроводи кроз институт оквирног споразума.
5. ЦИЉ ПОСТУПКА:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци (радова).
6. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ):
Одлука о додели уговора (о јавној набавци) биће донета на основу члана 108. став 2. ЗЈН, у року који не
може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.
7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
- Интернет страници: www.malizvornik.rs
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА
ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Изградња игралишта у Великој Реци- II фаза
Извођач је дужана да инвеститору достави адекватне гаранције на уграђене материјале,
као и атесте .
Терен на коме се предвиђа игралиште је у паду.
Сходно томе предвидети нивелацијско равњање терена са могућношћу природне евакуације
атмосферске воде.
После постављањa траве извршити обележавање игралишта млевеним кречом.
Димензије фудбалског терена су 54 х 92 метра.
Клупе за делегате и играче са надстрешницама:клупе за резервне играче су димензија 9х1 метар ,а за
судије тј.делегате 2х1 метар
Конструкција надстрешнице је метална са лексан материјалом .Надстрешнице треба убетонирати у
плочу,која има своје темеље ,дубина фундирања је 0,40 метара.
У овој фази је потребно израдити следеће:
-доњи строј и одводњавање
-горњи строј и озелењавање
-трибине
-надстрешницу
-голове
Рок завршетка радова: у року не дужем од 60 радних дана од дана увођења у посао

Техничка спецификација
Ред.
Бр.

Опис позиције радова

Јединица мере

Количина

Опис
Доњи строј и одводњавање

1

I

1.2

Ископ д=15цм и гурање хумуса до 50м са
планирањем депоније

m3

745,20

m2

918,00

Уређење постељице 100% по стандардном проктору
1.3
Израда тампона од песковито-шљунковитог
материјала dpros=20cm (Ms=50MPa)

m2

1.4
918,00

1.5

Полагање цеви PVC на слој бетона MB15
d=10cm,сви ископи набавке и транспорти
дреназна, сабирна Ø110 mm

m

95,00
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Ископ ободног и одводних канала са планирањем
ископаног материјала.

m

1.6
95,00
II

2.1

Горњи строј и озелењавање
Израда травњака на површинама пројектованог
фудбалског терена. Позиција обухвата постављање
готове природне (роловане) траве,ђубрење
земљишта,планирање и ваљање. Заливање траве
обезбеђује Наручилац.
m2

5.376,00

Обележавање игралишта млевеним кречом
2.2

m
700,00

III

3.1

IV

Трибине
Израда армиранобетонских трибина за седење у 3 и
4 реда, 100цм. У цену су урацунати сви
материјали,транспорти и уградња.
m3

70,00

m

20,00

Опрема
Надстрешница

4.1

V

Надстрешница за резервне играче и делегата од
лексана и метала. Комплет са столицама према
европским нормама.
Земљани радови
Машински ископ земље III категорије за тракасте
темеље. Обрачун по m3.
m3

5.1

4,97

5.2

Набавка,транспорт и уградња тампона слоја
природног шљунка испод тракастих темеља и подне
плоче d=10cm

m3
2,00

VI

6.1

Бетонски радови
Набавка,транспорт и уградња слоја мршавог бетона
MB10 d=5cm. У цену урачунати потребну
оплату.Обрачун по m3
m3
20,00

6.2

Набавка,транспорт и уградња армираног бетона MB
20 за тракасте темеље У цену урачунати и оплату и
арматуру. Обрачун по po m3
m3
7,42

VII

Голови
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7.1

Набавка,транспорт и уградња голова. Голови се раде
од цеви профила Ø110. Цеви очистити од
рђе,премазати 2 пута основном и 2 пута завршном
бојом . Боја по избору инвеститора.У цену је
урачуната плетена мрежа и армиранобетонски
темељи.Обрачун по ком.
ком

2,00

Остали радови
VIII
Геодетско снимање терена и обележавање
m2

8.1

5.376,00

8.2

Израда громобранског уземљења ограде и голова од
поцинсковане траке FeZn 25x4mm (са одговарајућим
потребним ископом за уземљење).Обрачун по m.
m
350,00
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IV.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Идејни пројекат са предмером и предрачуном изградње фудбалског терена у Великој Реци
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.

1.1

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
за учешће из члана 75. Закона о
јавним набавкама
Да је регистрован код надлежног
органа, односно да је уписан у
одговарајући регистар
Члан 75. став 1. тачка 1. Закона о
јавним набавкама
Да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за:

1.2.
1. неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,
2. кривична дела против
привреде,
3. кривична дела против животне
средине,
4. кривично дело против примања и
давања мита и
5. кривично дело преваре
Члан 75. став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама

Упутство како се доказује испуњеност услова
Доказивање испуњености обавезних услова за правна
лица као понуђача, за предузетнике као понуђаче и за
физичка лица као понуђаче
- Правно лице - извод из регистра Агенције за привредне
регистре односно извод из регистра надлежног суда
- Предузетник - извод из регистра Агенције за привредне
регистре или извод из одговарајућег регистра
- Физичко лице - /

Као доказ прилаже се:
1. За правно лице као понуђача
- Извод из казнене евиденције, односно уверење
основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно представништва или огранка
страног правног лица
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду
2. За законског заступника правног лица
Извод из казнене евиденције надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да лице
није осуђивано за неко од наведених кривичних дела
(захтев за издавање се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта)
3 . За предузетника као понуђача
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне
полицијске
управе
Министарства
унутрашњих послова 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).
4. За физичко лице као понуђача
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне
полицијске
управе
Министарства
унутрашњих послова 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).
Докази који се прилажу по одредбама ове тачке не
могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда
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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
Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о
јавним набавкама

1.4

1.5

Да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање
делатности из предмета јавне
набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом
Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о
јавним набавкама
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
(члан 75. став 2. Закона).

Као доказ подносилац понуде прилаже :
1. Уверење Пореске управе Министарства финансија
Републике Србије да је измирио доспеле порезе и
доприносе
2. Уверење Пореске управе јединице локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основну изворних
локалних јавних прихода
или потврда надлежног органа да се понуђач налази
у поступку приватизације.
Докази који се прилажу не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда

Не треба

Попуњен Образац изјаве (Образац 12)

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени
чланом 76. Закона о јавним набавкама

1

3

Да
располаже
неопходним
финансијским
капацитетом
Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОНодносно да је у претходне 3
ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који
обрачунске године (2016, 2017. и
мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети
2018.) остварио пословни приход
биланс стања и биланс успеха за претходне три
у
минималном
износу
од
обрачунске године (2016, 2017. и 2018).
15.000.000,00 динара
да
располаже
довољним
кадровским капацитетом:
Доказ: Копија личне лиценце са потврдом Инжењерске
коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се
да понуђач има у радном односу лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му
или да је ангажован по Уговору о одлуком Суда части издата лиценца није одузета заједно са
делу или уговора о обављању доказима о радном статусу – Доказ : за раднике који су
привремених и повремених послова запослени на неодређено – одговарајући образац Пријава и
одјава (М образац). За раднике који ће бити ангажовани
и то :
на предметним пословима понуђач доставља фотокопије
обављању привременим и повременим
-1 дипл.инжењер са лиценцомм 410 уговора о
пословима
чији
је предмет ова јавна набавка
или
или 411
ангажовани
уговором
о
делу
,а
све
у
складу
са
Законом
о
-1 тесар
раду
и
приложити
фотокопију
дипломе
или
уверења
за
-2 нк радника
(може по један инжењер за сваку тесара.
лиценцу или један са више
лиценци)
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе
да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 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 члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за
привредне регистре – Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, 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.
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.
Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних услова за
учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да
испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом).
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о
додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона).
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију
захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 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, адресу, број телефона и контакт особу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник, са
назнаком:,,Понуда за Изградња игралишта у Великој Реци- II фаза ЈН бр .404-21/2 - НЕ
ОТВАРАТИ -”

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 02.03.2020.
године до 11 часова.
Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда,
односно 02.03.2020. у 11:30 часова у просторијама Општине Мали Зворник, Краља Петра
I 38, 15318 Мали Зворник у сали општинског већа
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, наручилац 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.
Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова,
мора садржати:
 Образац понуде,
 Модел уговора,
 Образац структуре цена,
 Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),
 Образац изјаве о назависној понуди,
 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
 Бланко сопствена меница за озбиљност понуде.
Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране
овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати
обрасце дате у конкурсној документацији,
– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу
са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама)
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава
под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац
изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама),достављају се за сваког
учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди
потписује образац који се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81.
Закона.
1. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
2. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Мали
Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник, са назнаком:
“Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња игралишта у Великој Реци- II
фаза ЈН број 404-21 – НЕ ОТВАРАТИ”, или
“Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња игралишта у Великој Реци- II
фаза- ЈН број 404-21 – НЕ ОТВАРАТИ”, или
“Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградња игралишта у Великој Реци- II
фаза ЈН број 404-21 , или
“Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња игралишта у Великој
Реци- II фаза ЈН број 404-21 – НЕ ОТВАРАТИ”.
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
4. 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 (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац
2) 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 оквирни споразум и појединачни уговор о јавној набавци буду закључени између
наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у оквирном споразуму у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања
директно подизвођачу.
6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и
то податке о:
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача 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 набаци неограничено солидарно одговарају задругари.
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ
7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања за изведене радове је 45 дана од дана достављања привремених ситуација и
окончане ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних
цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
7.2. Захтев у погледу рока завршетка радова:
Рок завршетка радова: у року не дужем од 60 радних дана од дана увођења у посао
7.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
7.4. Место извођења радова:
На територији општине Мали Зворник-Велика Река
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7.5
Други захтеви
У предметној јавној набавци наручилац нема додатних захтева.
8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната испорука предметних добара на адресу наручиоца.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За озбиљност понуде
Понуђач се обавезује да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о
регистрацији менице. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, на износ од 2% од вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице
мора бити 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду, или
2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави наведену меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
За добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда
Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,
са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а.
Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења уговора.
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани понуђач не извршава све своје
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором .
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
За отклањање грешака у гарантном рокуИзабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда Наручиоцу
бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у
гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
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писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности услуга из уговора који закључе
Наручилац и Изабрани понуђач.
Рок важења менице тече од дана извршене примопредаје радова, по уговору и траје 5 (пет)
дана дуже од истека гарантног рока.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног
рока не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје
радова.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ПОДИЗВОЂАЧЕ

СТАВЉА
ЊИХОВЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил dragana.markovic@malizvornik.rs тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 404-21”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде,
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
12. 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 његовор 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.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
13. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити уговор
понуђачу који понуди дужи гарантни рок.
15. 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.
16. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,кандидат,односно заинтересовано
лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем
тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
dragana.markovic@malizvornik.rs, или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама 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 наручиоца најкасније
седам 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 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или
могао знати приликом подношења претходног захтева.
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Наручилац 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 уз ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
од:
1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност
није већа од 120.000.000 динара;
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Позив на број: (број или ознака јавне набавке),
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци наручилац је дужан да достави понуђачу којем је уговор додељен 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.
21. Употреба печата
Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна
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Образац 7
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _________ од ________.2020. године, за јавну набавку број 404-21- Изградња
игралишта у Великој Реци- II фаза
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број предузећа
Порески идентификациони број
предузећа(ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска пошта
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.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке коју ће
извршити подизвођач:
Назив понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке коју 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 предвићених 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 имавећи 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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радовиНа основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку– радова Изградња
игралишта у Великој Реци- II фаза достављамо Вам следећу
ПОНУДУ
1. Да квалитетно извршимо све у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
ПДВ
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

дин.
дин.
дин.

2. Рок плаћања за изведене радове је 45 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане
ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и
потписаним од стране стручног надзора.

3.Рок завршетка радова___________________радних дана од дана потписивања уговора (не
дужем од 60 радних дана од дана увођења у посао)
4. Важност понуде: _____ дана рачунајући од дана отварања понуда
( не може бити краћи од 60 дана )
Место извођења радова: На територији општине Мали Зворник-Велика Река

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде.
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Образац 8
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРНЕ ЦЕНЕ

Изградња игралишта у Великој Реци- II фаза
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Ред.
Бр.
I

1.2

1.3

1.4

Опис позиције
радова

Јединица
мере

Опис
Доњи строј и
одводњавање
Ископ д=15цм и
гурање хумуса до 50м
са планирањем
депоније

Количина

Jeдинична
цена
динара без
ПДВ-а

Jeдинична
цена
динара са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВом

1

2

3

4(2*1)

5(3*1)

m3

745,20

m2

918,00

Уређење постељице
100% по стандардном
проктору
Израда тампона од
песковитошљунковитог
материјала
dpros=20cm
(Ms=50MPa)
m2
918,00

1.5

Полагање цеви PVC на
слој бетона MB15
d=10cm,сви ископи
набавке и транспорти
дреназна, сабирна
Ø110 mm

m
95,00

1.6

Ископ ободног и
одводних канала са
планирањем
ископаног материјала.
m
95,00

II

2.1

Горњи строј и
озелењавање

Израда травњака на
површинама
пројектованог
фудбалског терена.
Позиција обухвата
постављање готове
природне (роловане)
траве,ђубрење
земљишта,планирање
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и ваљање.Заливање
обезбеђује Наручилац.

2.2

m2

5.376,00

Обележавање
игралишта млевеним
кречом
m
700,00

III

3.1

IV

Трибине
Израда
армиранобетонских
трибина за седење у 3
и 4 реда, 100цм. У
цену су урацунати сви
материјали,транспорти
и уградња.
Опрема

m3

70,00

m

20,00

Надстрешница

4.1

V

5.1

Надстрешница за
резервне играче и
делегата од лексана и
метала. Комплет са
столицама према
европским нормама.
Земљани радови
Машински ископ
земље III категорије за
тракасте темеље.
Обрачун по m3.

m3
4,97

5.2

Набавка,транспорт и
уградња тампона слоја
природног шљунка
испод тракастих
темеља и подне плоче
d=10cm
m3
2,00

VI

6.1

Бетонски радови
Набавка,транспорт и
уградња слоја
мршавог бетона MB10
d=5cm. У цену
урачунати потребну
оплату.Обрачун по m3
m3
20,00

6.2

Набавка,транспорт и
уградња армираног
бетона MB 20 за
тракасте темеље У
цену урачунати и
оплату и арматуру.
Обрачун по po m3

m3
7,42
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VII

7.1

Голови
Набавка,транспорт и
уградња голова.
Голови се раде од цеви
профила Ø110. Цеви
очистити од
рђе,премазати 2 пута
основном и 2 пута
завршном бојом . Боја
по избору
инвеститора.У цену је
урачуната плетена
мрежа и
армиранобетонски
темељи.Обрачун по
ком.

ком

2,00
Остали радови
VIII
Геодетско снимање
терена и обележавање
8.1
m2
5.376,00

8.2

Израда громобранског
уземљења ограде и
голова од
поцинсковане траке
FeZn 25x4mm (са
одговарајућим
потребним ископом за
уземљење).Обрачун
по m.

m
350,00
Укупно:

Датум:

_______________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 2.) са траженим количинама (које су наведене у колони 1.); На крају уписати укупну
цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену
са ПДВ-ом (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 1.);
Образац структура цене, понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати образац понуде.
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Образац 9
МОДЕЛ УГОВОРА

Уговор за Изградњу игралишта у Великој Реци- II фаза
ЈН број 404-21
Закључен између:
Наручиоца: Општинска управа општине Мали Зворник ,
са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I 38,
ПИБ: 102143310
Матични број: 07170874
Број рачуна: 840-88640-85
Назив банке:Управа за трезор
Телефон:015/471-300
кога заступа : Начелник општинске управе Маризела Андрић,дипл.правник
(у даљем тексту: Наручилац )
и
Понуђача: ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту:Извођач радова),
који наступа са Подизвођачима:
1. _______________________________________________,
2. _______________________________________________,
3. _______________________________________________.
који је поднео Заједничку понуду са следећим Понуђачима:
1._______________________________________________,
2. ______________________________________________,
3. ______________________________________________.
Основ уговора:
ЈН Број:404-21
Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од____________________

Предмет уговора
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу одредби члана 32. Закона о
јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12,14/2015,68/2015 ) спровео отворени
поступак јавне набавке радова Изградња игралишта у Великој Реци- II фаза, који је покренут
Одлуком , број: 404-21 од 31.01.2020. године.
Вредност уговора
Члан 2.
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Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
______________ динара без ПДВ-а, односно ____________динара са ПДВ-ом ,а добијена је на
основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2020.
године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере 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 радова.
Услови и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору извршити у року од 45
дана од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињених на основу
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране
стручног надзора.
Рок за завршетак радова
Члан 4.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____
(______________________) радних дана рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је
увођење у посао извршено када је Наручилац радова обезбедио Извођачу несметан прилаз
градилишту.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац
има право да затражи од Извођача да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће
убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
Члан 5.
Извођач има право да зехтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због
промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова,
сматрају се нарочито:
1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документациком;
4) закашњење увођења Извођача у посао;
5) непредвиђени радови за које Извођач приликом извођења радова није знао нити је
могао знати да се морују извести.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8
дана од дана када је Извођач затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак
радова. Уколико Извођач пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не
сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће
разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року
од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.
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Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну
писмени споразум и закључе анекс уговора.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног
рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна
Члан 6
Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу
радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а
за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од
Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка
Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео
какву штету, може захтевати од Извођача и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне
и заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 7
Извођач се обавезује да радове изведе у складу са Идејним пројектом важећим техничким
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу
радова као и да:
o да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног
Добављача;
o да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору
динамични план извођења радова;
o да се строго придржава мера заштите на раду;
o да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је
спреман за њихову примопредају;
o да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу,
односно Идејном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и
нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
o да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радноправних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу
радова;
o да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
o да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача
радова на градилишту и идејни пројекат, односно документацију на основу које се објекат
гради;
o да омогући вршење стручног надзора на објекту;
o да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета
употребљеног материјала;
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o да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је
запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
o да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
o да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
o да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
o да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација
и опреме.
Обавезе Наручиоца радова
Члан 8
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођач у посао, предајући му техничку
документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.
Члан 9.
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, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за
све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ за које се
утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10%
количине неће утицати на продужење рока завршетка радова.
Непредвиђени радови
Члан 10
Непредвиђене радове Извођач може извести и без претходне сагласности Наручиоца ако
због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.
Непредвиђени радови су они чије је предузимање било нужно због осигурања
стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом
природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним
догађајима.
Извођач је дужан без одлагања извести наручиоца о овим појавама и предузетим мерема.
Извођач има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити
обављени, у складу са законом којим се уређују облигациони односи.
Члан 11.

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно
извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести
преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац обезбеди средства за
њихово уговарање и извођење.
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Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени
у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих
околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са
првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од
укупне вредности уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или
економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике
техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би
наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходни за даље фазе
извршења радова.
Члан 12.
Овај уговор се закључује на одређено време тј. до реализације уговорених обавеза.
финансијско обезбеђење
Члан 13.
За добро извршење посла
Извођач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу
бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,
са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а.
Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења уговора.
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани понуђач не извршава све своје
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором .
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
За отклањање грешака у гарантном рокуИзвођач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу бланко
сопствену меницу као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности услуга из уговора који закључе
Наручилац и Изабрани понуђач.
Рок важења менице тече од дана извршене примопредаје радова, по уговору и траје 5 (пет)
дана дуже од истека гарантног рока.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног
рока не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје
радова.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
.
Члан 14.
Уговарачи су сагласни да ће евентуалне измене или допуне за којима се укаже потреба током
реализације овог уговора бити дефинисане у писаној форми, ако Анекс овом уговору.
Члан 15.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду уговора уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.
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Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог
обавештења о раскиду уговора.
примена закона о облигационим односима
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
спорови
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у
случају да то није могуће уговарају надлежност стварно и месно надлежног суда у Ваљеву.
ступање на снагу и важење уговора
Члан 18.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране, а рок важења му
је до момента извршења уговорених обавеза која чине његов предмет
завршне одредбе
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3
(три) примерка.
За Извођача:
__________________________________

За Наручиоца:
_____________________________________

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора !
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Образац 10

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 ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПЕМАЊА
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, уколико понуђач достави образац сматраће
се да захтева накнаду трошкова у складу са чланом 88. став 3. Закона.
Датум:

Потпис понуђача
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XI 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 отвореном
поступку јавне набавке– Изградња игралишта у Великој Реци- II фаза, бр. 404-21 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

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.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 ,
14/15,68/2015 у даљем тексту: Закон) као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач___________________________________________[навести назив понуђача]у отвореном
поступку јавне набавке - Изградња игралишта у Великој Реци- II фаза, бр. 404-21 , 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
__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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