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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Општина Бачки Петровац,
ПИБ:
101270637
Матични бр.
08127808
Адреса:
21470 Бачки Петровац, Коларова 6.
Интернет
страница:
www.backipetrovac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.
3. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Бошко Богуновић, тел. 021/780-378, факс: 021/ 780 - 571
Е - mail адреса: bogunovic@backipetrovac.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.404-21/2015-05 је набавка радова Радови на реконструкцији
спортских терена и дечијих игралишта у Кулпину
Назив и ознака из општег речника набавке:
45236119 – Радови на обнављању спортских терена
37451000 – Опрема за спортове на спортским игралиштима
45236210 – Радови на површинском слоју за дечија игралишта
37535200 – Орема за дечија игралишта
2. Партије
Напомена:
Ова јавна набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
уз позиције предмера

А

КОШАРКАШКИ ТЕРЕН

1. ИЗРАДА ТАРТАН ПОДЛОГЕ ТЕРЕНА ЗА КОШАРКУ
На постојећу очишћену подлогу од асфалта наноси се слој од мешавине ЕПДМ гранулата у
црвеној и црној боји и полиуретанског везива. .Дебљина слоја треба да износи од 10 до 13мм.
ПМатеријал – тартан подлога, мора да поседује ФИБА сертификат, који понуђач доставља уз
понуду.
Позиција подразумева набавку, превоз и уградњу мешавине, фино чишћенје подлоге пре
уградње као и исцртавање линија у две боје за терен за кошарку и одбојку..
Обрачун по м2 комплетно изведене подлоге
2. ПОПРАВКА КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОШЕВЕ
Постојећа конструкција се премазује средством за скидање рђе, чисти, врше се ситније
поправке, премазује подложном и два пута финалном бојом за челик.
Постојеће старе табле и обручи се демонтирају и уграђују нове фиберглас табле са зглобним
обручом и имрежицом.
Позиција подразумева све наведене радње као и набавку, превоз и градњу комплет табли са
обручом и мрежицом
Обрачун по комаду
3. КОНСТРУКЦИЈА ОДБОЈКАШКЕ МРЕЖЕ.
На одређеном месту терена врши се бушење асфалта и постављају хилзне за прихватанје
конструкције одбојкашке мреже. Хилзне морају да садрже адекватне поклопце од тартана
(рециклиране гуме) који затварају отвор у случају да се мрежа не користи. Поклопци морају да
сдрже механизам за закључавње.
Позиција подразумева све наведене радње као и набавку , првоз хилзни и комплетне
конструкције са мрежом за одбојкашки терен.
Обрачун по комплету за одбојкашки терен.
4. КЛУПЕ
Позиција подразумева набавку (израду) пренос и градњу дрвених клупа са челичном
конструкцијом. Клупе треба да буду дужине 1800 ммм ширине за седење 500 мм и висине 450
мм. Дрвени делови се обрађују лакирањем.
Уграђивање се врши анкерисањем у бетон.
Обрачун по комаду уграђене клупе.
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Б

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

1. ОБЛАГАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА ГУМЕНИМ ПЛОЧАМА
На унапред припремљену подлогу од набијеног туцаника са постављеним бетонским прстеном
– ивичњаком уграђују се еластичне гумене плоче димензија 1000х1000х40 мм. Плоче су од
рециклиране гуме тежине мин 24 кг/ком са висином дренажног јастука мин 20 мм. Комплетно
игралиште као сви бетонски делови морају бити прекривени слојем гуме наведених
карактеристика да не би дошло до повређивања деце при паду.
Позиција подразумева набавку, превоз и уградњу плоча као и фино дотеривање подлоге пре
уградње
Обрачун по м2 уграђених плоча.
2. ВРТЕШКА
Набавка, испорука и уградња вртешке адаптиране за децу са инвалидитетом. Поред
уобичајених седишта, вртешка мора имати платформу за инвалидска колица, као и несметан
приступ истој. У цену је урачуната и бетонска стопа.
Обрачун по комаду уграђене вртешке
3. КОМПЛЕТ ДРВЕНО ИГРАЛИШТЕ
Позиција подрзумева набавку, испоруку и уградњу дрвеног игралишта са две куле, мостићем и,
љуљашком на средини и два бочна тобогана. У цену је урачуната и бетонска стопа.
Обрачун по комаду уграђеног комплетног игралишта.
4. ДРВЕНА КЛАЦКАЛИЦА
Позиција подразумева набавку, испоруку и уградњу дрвене клацкалице за децу узраста од
предшколског и школског узраста. У цену је урачуната и бетонска стопа.
Обрачун по комаду уграђене клацкалице.
5. ДУПЛА ЉУЉАШКА
Позиција подрзумева набавку, испоруку и уградњу дупле дрвене љуљашке . Љуљашка треба
да буде за децу предшколског и школског узраста. У цену је урачуната и бетонска стопа.
Обрачун по комаду уграђене љуљашке.
6. ЊИХАЛИЦА НА СПИРАЛИ
Позиција подрзумева набавку, испоруку и уградњу њихалице на спирали. У цену је урачуната и
бетонска стопа.
Обрачун по комаду уграђене њихалице.
НАПОМЕНА: Сви дрвени елементи треба да буду заштићени одговарајућим премазима према
важећим стандардима у природној боји дрвета. Све евентуалне боје , као и боје не дрвених
елемената (тобогана напр.) треба да буду усаглашене. Стилови свих понуђених елемената
такође треба да буду усаглашени
РОК ИЗВРШЕЊА:
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20 дана од дана закључења уговора.
МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА:
Насеље Кулпин игралишта на школским теренима и парк у улици Маршала Тита.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ
СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

За ову јавну набавку техничка документација као и све остале податке могу се добити у
канцеларији Месне заједнице Кулпин, Трг Ослобођења број 7. или у просторијама ЈП
''Дирекција за изградњу Бачки Петровац'', канцеларија бр.8, радним даном у времену од 9-14
часова. Телефон: 063 541232, контакт особа: Мирослав Частвен,грађ.инг.
Контакт особа за обилазак терена: Мирослав Частвен
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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. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) 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);
5) 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 је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
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)
Закона
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, а додатне услове
испуњавају заједно.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

2.1. Поред обавезних услова из тачке 1.1. понуђачи су дужни да испуне

и додатне

услове из члана 76 и то:
2.2.1.
2.2.2.

Референце: да понуђач већ има искуства са постављањем подлоге од рециклиране
гуме на спортске терене или дечије игралишта
Пословни капацитет: : да понуђач поседују сертификат EN1177 и EN1176-1
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3.

УПУТСТВО КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. 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. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) 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 или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 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).
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. тач. 1) до 4) Закона.
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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.

2.

Испуњеност додатних услова из тачке 1.2. понуђачи доказују:

2.1. Референце се доказује, потписана и оверена окончана ситуација од стране купца као
доказ да је понуђач обрадио бар један терен подлогом од рециклиране гуме (тартана)
2.2. Пословни капацитет: се доказује овереном фотокопијом важећег сертификата EN1177
и EN1176-1
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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, као и повезану и запечаћену како би се онемогућило уметање односно вађење
страна.
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:
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 21470 Бачки Петровац, Коларова 6.
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији спортских терена и
дечијих игралишта у Кулпину Број набавке: 404-21/2015-05- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.
септембра 2015. године до 12 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 13 часова у малој сали општине Бачки
Петровац.
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.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији као и
накнадно послата додатна појашњења и информације.
Понуда се сматра исправном ако садржи следеће:
1. попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу (ОБРАЗАЦ 1);
2. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о учешћу подизвођача, односно
заједничкој понуди само ако понуђач наступа са подизвођачем односно у заједничкој
понуди (ОБРАЗАЦ 1);
3. попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са попуњеном
табелом,(ОБРАЗАЦ 2);
4. попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (ОБРАЗАЦ 3);
5. модел уговора (ОБРАЗАЦ 4);
6. попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре трошкова припреме понуде
(ОБРАЗАЦ 5);
7. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (ОБРАЗАЦ 6)
8. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине (ОБРАЗАЦ 7);
9. потврда (доказ) о обиласку градилишта пре почетка радова (ОБРАЗАЦ 8);
10. доказе о испуњавању додатних услова;
11. обавезујуће писмо о намери пословне банке да ће понуђачу на његов захтев издати
безусловну, плативу на први позив, без протеста банкарску гаранцију за:
- тражени аванс у висини 30% укупне цене са ПДВ, са роком важења 15 дана дуже од
рока за извршење јавне набавке;
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- за добро извршење посла у висини 10% од понуђене цене без ПДВ, са роком
важности 30 дана дуже од рока за извршење јавне набавке.
У образац ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 2) уписати:









датум понуде,
број понуде,
цену без ПДВ-а изражену у динарима,
цену са ПДВ-ом
рок реализације набавке,
начин и рок плаћања,
рок важења понуде
образац мора да буде оверен печатом и потписан од стране одговорног лица.

2.1. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ







Понуда може бити одбијена из следећих разлога:
ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање понуда,
ако понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове услове учешћа,
ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног (30 дана од дана отварања
понуда)
ако понуда није достављена на начин из тачке 2. Одељка VI Конкурсне документације
ако понуђач не достави писмо о намери пословне банке
ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ негативних референци, у
складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр.124/2012 и 14/2015).
Наручилац ће одбити понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр.124/2012 и 14/2015).
Наручилац ће разматрати само прихватљиве понуде, односно понуде које су
благовремене, одговарајуће, које не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или
обавезе понуђача и које на прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.
Када у понуди нису дати сви потребни елементи (услови плаћања, рок и др.) или је
назначено по договору, иста се неће разматрати.
Наручилац ће у случају да донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке, посебно
навести разлоге за обуставу, сходно члану 109. Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС”
бр.124/2012 и 14/2015). Наручилац ће одлуку објавити у Службеном гласнику РС.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: ОПШТИНА БАЧКИ
ПЕТРОВАЦ, 21470 Бачки Петровац, Коларова 6. са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији спортских терена
и дечијих игралишта у Кулпину., ЈН бр. 404-21/2015-05- НЕ ОТВАРАТИ”
или
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„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији спортских терена
и дечијих игралишта у Кулпину., ЈН бр. 404-21/2015-05- НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији спортских терена
и дечијих игралишта у Кулпину., ЈН бр. 404-21/2015-05- НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији
спортских терена и дечијих игралишта у Кулпину., ЈН бр. 404-21/2015-05 - 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.
5. 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 VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) 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 за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, 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.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
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 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, 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 набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС”, бр.119/2012), на основу документа који
испоставља понуђач, а којим је од стране надзорног органа наручиоца потврђено извршење
радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс који не може бити већи од 30% понуђене цене.
Уколико понуђач захтева аванс дужан је у понуди доставити обавезујуће писмо о намери
пословне банке да ће издати безусловну и плативу на први позива банкарску гаранцију у
висини траженог аванса. Рок важења банкарске гаранције мора бити 15 дана дужи од рока
завршетка радова.
8.2. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора.
Место извођења - школски терени и парк у насеље Кулпин
8.3. 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. 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.
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.
10. 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 Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
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Подаци о локалним пореским обавезама се могу добити у локалној пореској управи у
оквиру Општинске/градске управе у седишту понуђача.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mal bogunovic@backipetrovac.rs или факсом на број 021/780-571]
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
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, ЈН бр. 404-21/2015-05
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.
13. 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.
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
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Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из
тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
15. 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 „Најнижа понуђена
цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења јавне набавке.
17. 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 интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII конкурсне
документације).
18. 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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
opstina@backipetrovac.rs, факсом на број 021/780-571 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
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, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
дана од дана пријема одлуке.
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 понуда, 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000
динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та
вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или
обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке
(коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке
ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138 - 167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 3 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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.
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ОБРАЗАЦ 1
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

понуђача

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 (уколико наступа са подизвођачем)
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (у случају заједничке понуде)

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:
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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.
Датум

Понуђач
М. П.

____________________________

_______________________________
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ОБРАЗАЦ 2
VII ПОНУДА

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова:
Радови на реконструкцији спортских терена и дечијих игралишта у Кулпину
ЈН бр. 404-21/2015-05

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок извршења набавке од
момента потписивања уговора
Гарантни рок

Датум

Понуђач
М. П.

____________________________

_______________________________

Напомене:
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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ОБРАЗАЦ 3
VIII СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Изградња ограде око евангелистичког гробља у Кулпину Петровац ЈН бр. 404-21/2015-05

Р.б
А

1

2

3

4
Б

1

2

3

4
5
6

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

јед

количина

јед.цене

УКУПНО

КОШАРКАШКИ ТЕРЕН
Испорука, израда и уградња спорске
тартан
подлоге
намењене
мултифукционалним
теренима,
Тартан подлога се израђује од
мешавине ЕПДМ гранулата у црвеној
и црној боји и полиуретанског везива
.Дебљина подлоге треба да износи од
10 до 13мм. Подлога мора да поседује
ФИБА
сертификат,који
понуђач
доставља уз понуду.
m2
464,00
Поправка, скидање рђе (санација) и
фарбање постојеће конструкције за
кошеве, набавка и уградња фиберглас
табле са зглобним обручима и
мрежицом
ком
2
Набавка и уградња хилзни у подну
тартан
облогу
за
конструкцију
одбојкашке мреже и набавка и
испорука конструкције и имреже за
одбојку.
комплет
1
Набавка и уградња (анкерисање у
бетон) дрвених клупа са металном
конструкцијом димензија 1800мм
ком
4
УКУПНО кошаркашки терен :
ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
Испорука,
израда
и
уградња
еластичних гумених плоча димензија
1000x1000x40мм тежине мин. 24кг по
комаду и висином дренажних јастука
мин. 2цм
m2
140,00
Набавка, испорука и уградња вртешке
адаптиране за децу са инвалидитетом
ком
1
Набавка, испорука и уградња дрвеног
игралишта са две куле, мостићем и,
љуљашком на средини и два боцна
тобогана
ком
1
Набавка, испорука и уградња дрвене
клацкалице
ком
1
Набавка, испорука и уградња дрвене
дупле љуљашке
ком
1
Набавка,
испорука
и
уградња
њихалице на спирали
ком
1
УКУПНО дечије игралиште :
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А

КОШАРКАШКИ ТЕРЕН

Б

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
УКУПНО :
ПДВ 20% :
УКУПНО СА ПРВ-ом :

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
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ОБРАЗАЦ 4
IX МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12 и
14/2015), те Одлуке о додели уговора бр. __________________ од __________________.
године, закључује се:
УГОВОР
О НАБАВЦИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА
И ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА У КУЛПИНУ
Редни број набавке: ЈН.бр. 404-21/2015-05
Између:
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ПИБ:
101270637, Матични бр: 08127808, (у даљем тексту:
Наручилац), коју заступа Председник Општине Павел Марчок и
и
______________________________________________________,
кога
заступа
_____________________________________
ПИБ:
_________________,
Матични
бр.:
_________________,
рачун
бр.:
___________________________
код
банке
____________________________ (у даљем тексту: Извођач)
на следећи начин:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број
124/12 и 14/2015), и на основу јавног позива објављеног на Порталу Управе за јавне набавке
дана _____________ године спровео отворени поступак јавне набавке Радови на
реконструкцији спортских терена и дечијих игралишта у Кулпину
- да је Извођач дана _____________године доставио понуду заведену код Извођача под
бројем_______од_____________; године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део
овог уговора;
- да понуда Извођача у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне
документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,
број 124/12 и 14/2015), на основу понуде Извођача и одлуке о додели уговора бр.
__________________ од __________________ године изабрао Извођача за набавку радова на
реконструкцији спортских терена и дечијих игралишта у Кулпину
- да је Извођач пре потписивања овог уговора Наручиоцу доставио тражена средства
обезбеђења, и то:
- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (само уколико понуђач захтева
авансно плаћање), у висини траженог аванса, тј. _____________________ динара, са
клаузулама: безусловна и платива на први позив;
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да вредност уговорених радова, утврђена на основу
јединичне цене и количине радова из понуде Извођача, наведене у члану 1. овог Уговора
износи :
__________________ РСД (са урачунатим ПДВ)
(словима: __________________________________________________________)
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Члан 3.
Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина
радова уз примену јединичне цене из понуде Извођача.
Члан 4.
Исплата за извршене радове извршиће се уплатом Наручиоца на текући рачун
Извршиоца, у законском року, али не дуже од 45 дана.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао и одреди стручно лице за контролу и
праћење над извођењем радова и оверу извршених радова, као и да сачини записник о
увођењу у посао.
Извођач ће радове започети одмах по испуњењу наведених законских услова, закључењу
Уговора, и увођењу у посао од стране Наручиоца.
Рок за завршетак радова је по понуди Извођача _______ дана.
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно и
квалитетно, а у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту радова.
Примедбе на квалитет изведених радова Наручилац може поднети Извођачу у року од 7
дана након што су изведени радови.
Извођач је у обавези да на писани захтев Наручиоца отклони све недостатке у квалитету
изведених радова у року од 7 радних дана од дана пријема захтева Наручиоца.
Члан 7.
Уколико у току извођења радова дође до потребе извођења вишка радова, односно
накнадних или непредвиђених радова Извођач ће путем надзорног органа обавестити
Наручиоца и тек по добијању писмене сагласности од стране Наручиоца отпочети са њиховим
извођењем.
Члан 8.
Након окончања радова извршиће се примопредаја предметних радова којој ће
присуствовати овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача и о чему
ће се саставити записник.
У току поступка примопредаје овлашћени представник Наручиоца је дужан да оцени
квалитет изведених радова и да евентуалне примедбе саопшти Извођачу у погледу видљивих
недостатака.
Уочене недостатке Извођач је дужан отклонити у року од 5 дана од дана саопштавања
примедби.
Члан 9.
У случају да је Наручилац извршио авансно плаћање Извођачу а Извођач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, Наручилац има
право да уновчи поднету банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног
аванса са ПДВ-ом.
Члан 10.
Уколико Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором, наручилац има право да уновчи поднету банкарску гаранцију за добро
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извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, односно у висини од
15% од укупне вредности уговора уколико је у питању Извођач који се налази на списку
негативних референци који води Управа за јавне набавке за предмет набавке који је истоврстан
предмету ове јавне набавке .
Члан 11.
Евентуалне спорове по уговору уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а ако у
томе не успеју, уговора се надлежност Привредног суда у Новом Саду.
У случају раскида уговора, међусобна права и обавезе регулисаће се у складу са
одредбама Закона о облигационим односима.
Члан 12.
Све што није регулисано овим уговором, уговорне стране ће регулисати договором или
обострано овереним анексом овог уговора.
Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе уговорне стране.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих 4 (четири) припадају
Наручиоцу.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
За Извршиоца
___________________________

За Наручиоца
_________________________
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ОБРАЗАЦ 5
X ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА

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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ОБРАЗАЦ 6
XI ИЗЈАВА 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 Радови на реконструкцији спортских терена и дечијих игралишта у
Кулпину , бр. 404-21/2015-05, 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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ОБРАЗАЦ 7
XII ИЗЈАВA О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке Радови на реконструкцији спортских терена и дечијих игралишта у
Кулпину, бр. 404-21/2015-05 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

Конкурсна документација у отвореном поступку 29/31
Радови на реконструкцији спортских терена и дечијих игралишта
у Кулпину ЈН бр. 404-21/2015-05

ОБРАЗАЦ 8
XIII ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ГРАДИЛИШТА ПРЕ ОТПОЧИЊАЊА РАДОВА

Назив понуђача
адреса
Матични број
ПИБ

П О Т В Р Д А
Којом се од стране наручиоца потврђује да је __________________________________________
(име и презиме)

дана ________________ године у својству овлашћеног представника понуђача обишао
градилиште на коме ће се вршити радови предвиђени ЈН 12/2015 набавке Радови на
реконструкцији спортских терена и дечијих игралишта у Кулпину, и да је у
потпуности упознат са условима градилишта.

За НАРУЧИОЦА
____________________
У Кулпину,
Дана: ____________ године
М.П.

Прилог: овлашћење понуђача бр.
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XIV ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76
ЗЈН
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