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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Општина Власотинце – Општинска управа општине Власотинце
Адреса наручиоца: Трг ослобођења бр 12, 16210 Власотинце
Матични број : 07179588
ПИБ: 101608258
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.vlasotince.org.rs
Врста наручиоца: Орган локалне самоуправа
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи отвореном поступку у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређујујавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавкe ЈН бр. Р- 1.3.1/2019 је набавка радова на летњем одржавању
општинских путева и улица у насељеним местима на подручју општине Власотинце .
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о радовима на летњем
одржавању општинских путева и улица у насељеним местима на подручју општине Власотинце .
4. Контакт лице:
Лице за контакт: Весела Ранђеловић, службеник за јавне набавке, дипл. правник
Е – mail адреса: vesela.r@vlasotince.org.rs
Телефон: 016/875-122 локал 129, 063/11 28 397
Број факса: 016 /875-037, уз назнаку „ за јавне набавке “ .
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке JН бр. Р-1.3.1/2019 је набавка радова на летњем одржавању
општинских путева и улица у насељеним местима на подручју општине Власотинце.
Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки:
- 45233141– радови на одржавању путева,
- 45233142 – Радови на поправљању путева
2. Партије
Набавка није обликована по партијама.
III. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ–ПАРТИЈА 1
Подаци о путној мрежи
Општина Власотинце располаже са 234,8 км општинских путева од чега је ~25% (45,6км)
са савременим коловозом и 80,58% (189,2 км) са шљунковитим коловозним застором.
Опис послова
Одржавањем путне мреже сматрају се радови којима се обезбеђује несметан и безбедан
саобраћај и чува употребна вредност пута.
Радови на одржавању путне мреже врше се свакодневно у току године и обухватају
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
2) местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута;
3) местимична површинска обрада коловозног застора;
4) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама путног земљишта;
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5) одржавање и уређење банкина и берми;
6) одржавање косина насипа, усека и засека;
7) чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за
одводњавање пута;
8) замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду;
9) поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме;
10) редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме;
11) замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и опреме
за заштиту пута, саобраћаја и околине;
12) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;
Mестимично поправљање оштећења асфлатне коловозне конструкције и осталих
елемената пута се врши асфалт бетоном АБ-11 са потребним предрадњама, опсецањем,
чишћењем и уградњом масе и одвозом шута на депонију до 5 км. Оштећене површине асфалтних
слојева се ваде машинским путем, водећи рачуна да се добије правилан облик површина. Пре
уграђивања асфалтне масе, ивице обрађених површина и подлогу потребно је попрскати
битуменском емулзијом. Уграђени слој асфалта након ваљања треба да је у равни постојеће
асфалтне површине.

Врста радова:
Врста радова је дата у опису позиција у обрасцу СТРУКТУРА ЦЕНА.
Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета радова
Понуђач је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са Законом о
планирању и изградњи и другим важећим прописима, стандардима и техничким
нормативима, који се односе на предметне радове.
Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова у
складу са Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник
РС“, број 7/2010), и да поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређених
од стране наручиоца, на квалитет изведених радова, уграђеног материјала, уређаја и опреме.
Гарантни рокови и рок извођења радова:
Трајање рока извршења услуге Редовно одржавање улица, општинских и појединих
некатегорисаних путева на територији општине Власотинце у летњем периоду je од закључења
уговора до 31.12.2019.год.
Извршилац ће бити уведен у посао на начин предвиђен моделом уговора. Надзорни
орган уписује у грађевински дневник датум почетка и завршетка свих уговорених радова.
Гарантни рок за квалитет изведених радова је најмање 1 (једна) година и почиње да тече
од дана завршетка радова који се констатују грађевинским дневником.
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају:
1. Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 26 и 75. Закона,
2. Додатне услове постављене од стране наручиоца у складу са чл. 76. Закона, и о томе
доставе доказе у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним фотокопијама а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора , захтевати од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија , да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих докумената, у року који не може бити краћи од 5 (пет) дана.
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона, које
понуђач мора доказати:
1.Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредно гсуда;
2.Услов: 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;
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре:
- извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
суда у Београду;
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника понуђача.
Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда.
3. Услов: 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;
Доказ:Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне пореске администрације да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврде надлежног органа
да се понуђач налази у поступку приватизације;
Уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда .
Напомена: Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним
набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова
из чл.75. Закона ,став 1. тачкеод 1)-3) довољно је да достави изјаву о упису у регистар
понуђача.
Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-3) - Изјава о упису у регистар понуђача
Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-3) - Изјава о упису у регистар понуђача
или достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 7.1.1 у поглављу VII ове конкурсне документације), којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 3),. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 7.1.2 у
поглављу VII ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача
и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 7.1.1. у поглављу VII ове конкурсне
документације),мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Доказ: Изјава понуђача о независној понуди, према обрасцу у прилогу.
4.2 Додатни услови:за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76.
Закона, и у складу са наведеним чланом наручилац одређује додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке који се односе на пословни, технички и кадровски капацитетпонуђача.
1. Услов: Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом .
Понуђач је дужан да располаже неопходним финансијским капацитетом тј. да докаже
да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно предходни стечајни
поступак.
Минималан услов за учешће је:
-да је понуђач у претходне три године (2016, 2017. и 2018.) остварио укупан приход у
износу од најмање 45.000.000,00 динара;
Доказ:
- Изјава понуђача да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
предходни стечајни поступак, према обрасцу у прилогу.
- Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача, сажети
биланс стања и биланс успеха, за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.)
2. Услов: Да располаже неопходним искуством у обављању радова који су предмет ове
набавке.
Минимални услов је да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017 и 2018)
извршио радове на изградњи, реконструкцији и одржавања јавних путева и улица у вредности
од најмање 30.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
Сваком самосталном понуђачу и члану групе понуђача, који је у горе наведеном
периоду изводио радове на пословима изградње, реконструкције и одржавања јавних путева
као учесник у заједничкој понуди, признаће се пуна вредност тако изведених радова.
Доказ:
1) списак најважнијих изведених радова у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017
и 2018) на изградњи, реконструкцијии одржавању јавних путева и улица, са називима
наручилаца.
Понуђач је дужан да у списак изведених радова не уноси податке који се не односе на
захтев из претходног става.
Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и
материјалном одговорношћу.
2) Потврде о изведеним радовима издате од стране наведених наручилаца ;
Потврде о изведеним радовима издаје, потписује и оверава наведени наручилац.
Потврде морају садржати следеће елементе:
- назив и адресу Наручиоца;
- назив и седиште Понуђача;
- врста радова/услуга;
- број, датум уговора и вредност изведених радова;
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- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и ууговореном
року;
- контакт особа наручиоца и телефон;
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.
3. Услов: Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:
Минимални услов за квалификацију је да понуђач запошљава у складу са Законом о
раду најмање 15 радника, од којих:
-

2 радника – кључно техничко особље и остало особље;
5 возача теретних возила;
5 руковаоца грађевинским машинама;
3 радника.

Кључно техничко особље: Понуђач обезбеђује одговорне извођаче радова – инжењере
– носиоце личних лиценци, као и грађевинске техничаре, из редова стално запослених и то:
- 1 дипломирани инжењер грађевинске струке, који поседује једну од наведених
лиценци за стручну оспособљеност број 410; 412; 415; 418; 712 или 812 и најмање три године
радног искуства на пословима који су предмет јавне набавке,
- 1 грађевински техничар.
Да има ангажовано најмање једно физичко или правно лице задужено за обављање
послова безбедности и здравља на раду у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.
Доказ:
- Списак запослених радника по степену и врсти стручне спреме, потписан и оверен
од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном одговорношћу са копијом
обрасца М - Пријава-промена и одјава на обавезно социјално.
-Фотокопија лиценце, са потврдама о важности истих , за лица одговорна за стручно
извршавање предмета набавке и контролу квалитета.
-Фотокопију уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова
или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке
за радника који код понуђача није запослен.
- Доказ о радном односу лица задуженог за обављање послова безбедности и здравља
на раду са уверењем да је положио стручни испит или за правно лице уговор о вршењу послова
безбедности на раду.
4 Услов: Да поседује довољан технички капацитет тј. да поседује следећу техничку
опрему у власништву или закупу:
НАЗИВ
Камион кипер носивости ≥ 10 тона
Камион путар
Багер точкаш са измењивом кашиком (различите врсте кашика)
Багер гусеничар са измењивом кашиком (различите врсте кашика)
Булодожер класе (ранга) ТГ 80
Булдожер класе ТГ 90 или ТГ 110
Грејдер тежине ≥10 т
СКИП - ровокопач
Утоваривач - утоварна лопата снаге ≥80 kW
Вибро ваљак тежине ≥ 6 тона
Вибро плоча - жаба
Хидраулични чекић за рад у стени
Хидраулични таруп за радне машине
Машина за сечење асфалта
Дуваљка за отпрашивање
Асфалтна база капацитета ≥ 10 т/сат
Нисконосећа приколица

ј.м.
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

кол.
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Понуђач је дужан да обезбеди да тражени технички капацитет непрестано буде на
располагању, тј. да буде спреман да благовремено одговори на сваки захтев Наручиоца у вези
са овом набавком.
Доказ: списак техничке опреме са доказима о власништву или закупу.
Докази о власништву или закупу;
-Фотокопија књиговодствене картице основног средства, заједно са фотокопијом
очитане саобраћајне дозволе за транспортна средства, са полисама осигурања или потврде о
регистрацији за саобраћајне дозволе које су истекле.
-Уговор о закупу, обострано потписан са јасном назнаком важења уговора за конкретну
јавну набавку, као и временском одредницом важења уговора о закупу за читав период
извођења радова за конкретну јавну набавку.
5. Услов: Да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса.
Доказ: Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републичке дирекције за воде о издатој лиценци за обављање делатности вађења речних
наноса.
Понуђач је дужан да достави писану изјаву да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде,
на обрасцу у прилогу .
Понуђач је дужан да у складу са чл.26. Закона, достави изјаву о независној понуди у
којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, на обрасцу у
прилогу.
Понуђач је дужан да посети локацију и упозна се са стањем путева чије је
одржавање предмет јавне набавке, о чему је дужан да достави изјаву о посети локације.
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који садрже податке који су јавно

доступни на интернет страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној
доступности тражених података у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.
Доказ: Изјава понуђача о јавној доступности тражених података, према обрасцу у
прилогу.
4.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у
понуди достави доказе о испуњености услова који су наведени под 4.1 Обавезни услови
(услови 1, 2, 3 ) на начин описан за понуђача.
4.4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81.
Закона
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под 4.1
Обавезни услови (услови од 1, 2, 3 ), и о томе достави доказе на начин описан за понуђача,
док остале услове испуњавају заједно.
Понуђач, односно добављач дужан је 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, током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.
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V. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац
ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је
у претходне три године остварио већи пословни приход.
Ако су све понуде исте вредности, биће изабран понуђач који је први доставио понуду.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке:
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Начин на који понуда мора бити сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може, у форми писане изјаве, да одреди једног понуђача из
групе који ће попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној
документацији.
3. Начин подношења понуда
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у коверти/кутији затвореној
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На предњој страни коверте/кутије понуђач наводи назив и адресу наручиоца са
назнаком:„Понуда – Радови на летњем одржавању општинских путева и улица
у
насељеним местима на територији општине
Власотинце ЈН БР. Р-1.3.1/2019-НЕ
ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте/кутије понуђач наводи: назив и адресу понуђача, телефон
понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуда 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. Понуђач може да поднесе само једну понуду
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 понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем.
6. Подизвођач
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
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- у обрасцу понуде наведе оште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности
набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности
јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1.
тач 1) до 3) Закона.
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, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене
набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити
организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност од
наручиоца.
7. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде навести опште податке о
сваком учеснику из групе понуђача.
За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у делуУПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Јединичне цене морају бити исказане у динарима, са свим зависним трошковима, без
пореза на додату вредност (ПДВ).
Укупна понуђена цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а .
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти
који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.
Ако наручилац процени да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним.
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9. Додатни захтеви Наручиоца
9.1. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
9.2. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова је до 31.12.2019 године, односно до утрошка износа уговорене
вредности.
9.3. Захтев у погледу цена
Цене дате у понуди су фиксне за све време трајања уговора и не могу се мењати.
9.4. Захтев у погледу начина и услова плаћања
Наручилац ће плаћање вршити по испостављеним привременим и окончаној ситуацији,
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из
понуде ипотписаним од стране стручногнадзора, у року који не може бити дужи од 45 дана од
дана пријема оверене ситуације.
Aванс није предвиђен.
9.5. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове износи најмање 1 годину осим за асфалтерске
радове за које гарантни рок износи најмање 2 године.
9.6. Захтев у погледу набавке, испоруке и квалитета добара
Набавка и испорука добара неопходних за извођење радова је обавеза извођача радова.
Квалитет понуђених добара неопходних за извођење радова, мора одговарати
захтеваном квалитету описном у предмеру радова.
Понуђач је обавезан да уз понуду приложи Изјаву о гарантованом квалитету добара
према обрасцу у прилогу.
9.7. Захтев у погледу ризика извођача
Извођач радова одговара за личне повреде, смрт, губитак или штету причињену
трећим лицима и стварима трећих лица за све време вршења радова, које настану услед
непоштовања важећих закона и неадекватног извршавања обавеза по основу Уговора.
10. Средства финансијског обезбеђења
I. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави менице за озбиљност понуде и то:
1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 1 (једну) бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверенае печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо,
са назначеним износом од 10% од укупне 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 меница је 90 дана од дана
отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и
важење понуде].
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави менице понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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Бланко меничног писма-овлашћења налази се у прилогу. Понуђач је у обавези да
достави менично овлашћење које се налази прилогу:
II. Изабрани понуђач је дужан да достави:
Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од потписивања овог уговора преда
Наручиоцу Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама –
безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у
вредности од 10% од уговорене вредности радова без пдв-а, са роком важења 60 дана дужим од
уговореног рока за завршетак радова
У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Извођач је у обавези
да продужи важност меничног овлашћења.
III. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима,
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисe
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све
време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји
радова (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).
11. Начин означавања поверљивих података
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који
су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега
мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути
начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека
рока за подношење понуда.
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 поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на неки од следећи начина:
- путем поште на адресу наручиоца:Општина Власотинце – Трг одлобођења бр.12,
16210 Власотинце,уз напомену „ Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације - Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у
насељеним местима на подручју општине Власотинце ЈН БР. Р-1.3.1/2019.
- факсом на број 016/-875-037 или електронским путем на адресу
vesela.r@vlasotince.org.rs
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Пријем докумената из поступка јавне набавке која буду достављена електронском
поштом или факсом, мора бити потврђен од стране која га је примила, као доказ да је
извршено достављање.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања
понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака, уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
14. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 5 (пет) до 25 (двадесетпет)
дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки у року од
три дана од дана доношења.
15. Разлози за одбијање понуде
Наручилац ће да одбије понуду :
- која је неблаговремена;
- која садржи битне недостатке ;
- која је неодговарајућа;
- која ограничава и условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
-ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у року од 5(пет) дана не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа.
15.1. Битни недостаци понуде
Наручилац ће одбити понуду ако:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- понуђени рок важења је краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
15.2. Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ су:
- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
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- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац понуду понуђача који је на списку негативних референци може одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
16. Обустављање поступка јавне набавке
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109.Закона о
јавним набавкама уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о
јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.
Одлуку о обустави поступка јавне набавке Наручилац објављује на Порталу јавних
набавки.
17. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговорау конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним
набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније 7(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.
овог закона 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 претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.После
доношења одлуке о додели уговораи 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, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права ( без обзира да ли оспорава одређену радњу
Наручиоца пре отварања понуда или након доношења одлуке о додели уговора) је дужан да на
рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на број жиро
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, или 253 позив на број: ЈН БР. Р-1.3.1/2019,
сврха уплате :Такса за ЗЗП, ЈН БР.Р-1.3.1/2019, за Општина Власотинце, корисник: Буџет
Републике Србије.
Захтев за заштиту права садржи:
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1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе,
наручилац ће такав захтев одбацити закључком, који доставља подносиоцу захтева и
Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у року од три дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља наручиоцу.
Као доказ о уплати таксе из члана 156. ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе;
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као
и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН број Р- 1.3.1/2019;
(7) сврха: Такса за ЗЗП за Општина Власотинце,ЈН БР. Р- 1.3.1/2019;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води
у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.
18. Рок за закључење уговора
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
19. Место, дан и сат отварања понуда, подношења пуномоћја
Јавно отварање понуда ће се обавити 05.08.2019. године, у 12,00 часова у просторијама
Општинске управе општине Власотинце, ул. Трг ослобођења бр. 12. у Власотинцу,
уз
присуство овлашћених представника понуђача.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за Јавну
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
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VII. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

7.1 Изјава о упису у регистар понуђача
За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинских и локалних путева у
насељеним местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2018

_____________________________________________________
Назив понуђача

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број
124/2012,14/ 2015 и 68/2015.), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да сам понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним
набавкама (________________________________________________) те да нисам дужан да
приликом подношења понуде доказујем испуњеност обавезних услова из члана 75.Закона, став
1. тачке 1-3.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

__________________________
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7.1.1 Изјава понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке – чл. 75. ЗЈН
За јавну набавку –– Радови на летњем одржавању општинских и локалних путева у
насељеним местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019

_____________________________________________________
Назив понуђача
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке радова –Радови на летњем одржавању општинских путева и улица
у насељеним местима на подручју општине Власотинце, ЈН БР. Р- 1.3.1/2019 испуњава све
услове из чл. 75. односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну
набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3)
Понуђач 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. 3) ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 3) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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7.1.2 Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке – чл. 75. ЗЈН
За јавну набавку –– Радови на летњем одржавању општинскихпутева и улица у
насељеним местима на подручју општине Власотинце.
ЈН БР Р-1.3.1/2019

_____________________________________________________
Назив понуђача

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке радова - Радови на летњем одржавању општинских путева и улица
у насељеним местима на подручју општине Власотинце, ЈН БР. Р- 1.3.1/2019, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну
јавну набавку, и то:
1)
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2)
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3)
Подизвођач 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) ЗЈН);
4)
Подизвођач је поштовао 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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7.2 Изјава понуђача о поштовању обавеза
За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинскихпутева и улица у
насељеним местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019

_____________________________________________________
Назив понуђача

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број
124/2012,14/ 2015 и 68/2015.), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________
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7.3 Изјава понуђача о независној понуди

За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинскихпутева и улица у
насељеним местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019

_____________________________________________________
Назив понуђача

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број
124/2012,14/ 2015 и 68/2015.), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“, број 86/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________
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7.4 Списак најважнијих изведених радова у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017 и
2018.) на изградњи, санацији и реконструкцији путева и улица, са називима
наручилаца
За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у
насељеним местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача

Списак најважнијих изведених радова у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017 и 2018) на
изградњи, реконструкцијии одржавању јавних путева и улица, са називима наручилаца
Рб.

Наручилац- Објекат

Година

Вредност

Напомена: као доказ приложити оверене потврде наручилаца које ће се односити искључиво
на изградњу, санацију и реконструкцијупутева и улица.
У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_______________________
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7.5 Списак запослених радника који ће бити ангажовани по овој јавној набавци
За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у
насељеним местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Име и презиме

Степен и назив стручне спреме

лиценца

КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
које ће бити ангажовано по овом послу
Р.б.
1
2

Име и презиме

Степен и назив стручне спреме

лиценца

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу; изјављујем да запошљавам горе
наведене радникеу складу са Законом о раду.
Прилог:
- Фотокопија обрасца М - Пријава-промена и одјава на обавезно социјално.
-Фотокопија лиценци, са потврдама о важности истих , за лица одговорна за стручно
извршавање предмета набавке и контролу квалитета.
-Фотокопија уверења о положеном стручном испиту са одлуком о именовању за лице које
обавља послове за безбедност и здравље на раду.
- Фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или
други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке за
радника који код понуђача није запослен.
- Фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или
други уговор о радном ангажовању лица задуженог за обављање послова безбедности и
здравља на раду са уверењем да је положио стручни испит или за правно лице фотокопија
уговора о вршењу послова безбедности на раду.
У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_______________________
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7.6. Списак техничке опреме неопходне за извршење предметне јавне набавке
За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у
насељеним местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача
НАЗИВ
Камион кипер носивости ≥ 10 тона
Камион путар
Багер точкаш са измењивом кашиком (различите врсте кашика)
Багер гусеничар са измењивом кашиком (различите врсте кашика)
Булодожер класе (ранга) ТГ 80
Булдожер класе ТГ 90 или ТГ 110
Грејдер тежине ≥10 т
СКИП - ровокопач
Утоваривач - утоварна лопата снаге ≥ 80 kW
Вибро ваљак тежине ≥ 6 тона
Вибро плоча - жаба
Хидраулични чекић за рад у стени
Хидраулични таруп за радне машине
Машина за сечење асфалта
Дуваљка за отпрашивање
Асфалтна база капацитета ≥ 10 т/сат
Нисконосећа приколица

ј.м.
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

кол.
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Власн.

Закуп

Докази о власништву или закупу;
-Фотокопија књиговодствене картице основног средства заједно са фотокопијом саобраћајне
дозволе за моторна возила и полисе осигурања.
-Уговор о закупу, обострано потписан са јасном назнаком важења уговора за конкретну јавну
набавку, као и временском одредницом важења уговора о закупу за читав период извођења
радова за конкретну јавну набавку.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________
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7.7 Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара
За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у
насељеним местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да сам
приликом састављања своје понуде поштовао захтевани квалитет добара неопходних за
извођењепредметних радова, а према опису квалитета датом у пројектној документацији.
Такође, изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да
ћу уколико ми буде додељен уговор за предметну јавну набавку, вршити испоруку и уградњу
добара неопходних за извођењепредметних радовау складу са захтеваним и понуђеним
квалитетом.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________
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7.8 Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења

За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у
насељеним местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019

_____________________________________________________
Назив понуђача

Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као
најповољнија, доставим следећа средства финансијског обезбеђења :
1) Приликом потписивања уговора
Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са
овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом „без протеста“ и
„по виђењу“ као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Сагласан сам да у случају не извршавања уговорних обавеза у роковима и на начин
предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.
Овлашћење за попуну меница је потписано и оверено, сагласно Закону о платном
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и
111/09- др. Закон и 31/11).
Менице су регистроване у НБС.
2) Изјављујемо да ћемо, уколико, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те
уколико приступимо закључењу уговора, у року од 15 дана од дана закључења уговора,
прибавити полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима
трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________
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7.9 Изјава понуђача о јавној доступности тражених података
За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у
насељеним местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су
подаци које сте тражили доступни на интернет страници надлежних органа:

_доказ (податак)

надлежни орган

интернет страница

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________
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7.10 Образац понуде
За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у
насељеним местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019
ПОНУЂАЧ – ИЗВОЂАЧ:
Назив:
Седиште:
Назив банке и број текућег рачуна:
МБ:ПИБ:
Шифра делатности:
Презиме и име овлашћеног лица :
Телефон, факс:
Подносимо
ПОНУДУ
1.Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

2.За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (______) подизвођача (уписати број
подизвођача).
3. Испоруку и уградњу добара неопходних за извођењепредметних радоваћемо
складу са захтеваним и понуђеним квалитетом.

вршити у

4.Важност понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.
Начин плаћања: Плаћање за извршене радове вршиће се месечно.
Наручилац ће плаћање вршити у текућем месецу за претходни месец по испостављеној
привременој месечној и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора, у
року од 10 дана до 45 дана од дана пријема оверене ситуације.
Обавезујемо се да обезбедимо да тражени технички капацитет непрестано буде на
располагању,тј. да буде спреман да благовремено одговори на сваки захтев Наручиоца у вези
са овом набавком и уговором.
У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________
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7.10.1 . Образац СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА
ПОЗ.
I

1

ОПИС
УЛИЦЕ У ГРАДУ
Набавка транспорт и разастирање
природног речног шљунка, иберлауфа и
туцаника за поправку улица у граду.
Шљунак мора бити чист без присуства
органских материја и без облутака
величине веће од дебљине насутог слоја.
а/ природни речни шљунак или иберлауф

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

м3

300.00

б/ туцаник фракције 0-64мм

3

м

100.00

ц/ гранулисани шљунак

м3

20.00

ЈЕД. ЦЕНА
БЕЗ ПДВ

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ

УКУПНО I:

II

1

2

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ У
ЗОНИ V (РАВНИЧАРСКИ ДЕО)
Набавка транспорт и разастирање
природног речног шљунка, иберлауфа и
туцаника за поправку локалних путева и
улица у зони В равницарски део.
Шљунак мора бити чист без присуства
органских материја и без облутака
величине веће од дебљине насутог слоја.
Туцаник је фракције 0-64мм, а састав
мешавине у погледу величине највишег
зрна зависиће од деформације на
коловозу које се поправљају.
а/ природни речни шљунак или иберлауф

м3

1,100.00

б/ туцаник фракције 0-64мм

3

м

200.00

ц/ гранулисани шљунак
Утовар, транспорт и разастирање
материјала за поправку коловоза са
разастирањем (депоновани шљунак или
гребани асфалт). Утовар материјала за
поправку коловоза се врши са
привремених депонија наручиоца.
а/ на даљини до 10 км.

м3

10.00

м3

500.00

б/ на даљини од 10 до 20 км

м

500.00

3

УКУПНО II:

III

1

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ У
ЗОНИ VI (брдско-планински део)
Набавка транспорт и разастирање природног
речног шљунка, иберлауфа и туцаника за
поправку локалних путева и улица у зони VI
брдско-планински део. Шљунак мора бити
чист без присуства органских материја и без
облутака величине веће од дебљине насутог
слоја. Туцаник је фракције 0-64мм, а састав
мешавине у погледу величине највишег зрна
зависиће од деформације на коловозу које се
поправљају.
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2

а/ природни речни шљунак или иберлауф

м3

2,400.00

б/ туцаник фракције 0-64мм

м3

20.00

ц/ гранулисани шљунак
Утовар, транспорт и разастирање
материјала за поправку коловоза са
разастирањем (депоновани шљунак или
гребани асфалт). Утовар материјала за
поправку коловоза се врши са
привремених депонија наручиоца.
а/ на даљини до 10 км.

3

м

10.00

м3

300.00

б/ на даљини од 10 до 20 км

м3

500.00

ц/ на даљини преко 30 км.

м

200.00

3

УКУПНО III:

IV

1

ИСКОП МАТЕРИЈАЛА СА
ОДВОЗОМ НА ДЕПОНИЈУ
Машински ископ материјала III и IV
категорије са утоваром у транспортно
средство, са одвозом и истоваром на
просечну транспортну даљину од 5км.
Обрачун по м3.

м3

160.00
УКУПНО IV:

V
1

ПРЕВОЗ РАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА
Превоз разног материјала камионима на
просечну транспортну даљину од 5км.
Утовар се посебно обрачунава.
Обрачун по м3.материјала у растреситом
стању
према
запремини
коша
транспортног средства.

м3

500.00
УКУПНО V:

VI
1

СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА И БЕТОНА
СЕКАЧИЦОМ ЗА АСФАЛТ
Сечење асфалта и бетона секачицом за
асфалт
Обрачун по м1

м1

250.00
УКУПНО VI:

VII
1

РАД ГРАЂЕВИНСКИХ РАДНИКА
Рад грађевинских радника од II до IV
груе
Обрачун по радном сату

р. сат

150.00
УКУПНО VII:

VIII
1
2
3
4

РАД РАЗНИХ ГРАЂ. МАШИНА НА
ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА У ГРАДУ,
ОПШТИНСКИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У
СЕОСКИМ МЗ
Багер точкаш са изменљивом кашиком
(различите врсте кашика)
Багер
гусеничар
са
изменљивом
кашиком (различите врсте кашика
Булдозер класе (ранга) ТГ-80
Булдозер класе ТГ-90 или ТГ 110

р. сат

100.00

р. сат
р. сат
р. сат

20.00
150.00
200.00
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5
6
7
8
9
10
11
12
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Мотогрејдер тежине преко 10 т
Напомена: У случају рада грејдера
лакшег од 10т вредност радног сата биће
65 % од вредности уговореног грејдера.
р. сат
280.00
СКИП-ровокопач
р. сат
180.00
Утоваривач – утоварна лопата
р. сат
15.00
Хидраулични компресор за рад у стени
р. сат
13.00
Вибро плоча-жаба
р. сат
15.00
Вибро ваљак
р. сат
40.00
Камион –Путар
км.
70.00
Превоз грађевинских машина камиономтегљачем са нисконосећом приколицом,
од Власотинца до места извођења радова
км.
220.00
УКУПНО VIII:

IX

1
1.1

БЕТОНСКИ ПРОПУСТИ
Набавка, транспорт и уградња бетонских
пропуста на слоју песка,д=10цм, у
путном
- уличном делу. Позиција
обухвата ископ материјала на месту
полагања цеви са одвозом ископаног
материјала, набавку транспорт, уградњу
пропуста, набавку и уградњу песка и
уградњу материјала за затрпавање .
Материјал за затрпавање пропуста не
улази у цену уградње.
• неармирани бетонски пропусти
м1

70.00

Ø 400
• армирани бетонски пропусти

м1

45.00

Ø

600

м1

30.00

Ø

800

м1

12.00

1000

м

12.00

Ø
1.2

Ø

300

1

УКУПНО IX:

X

1

1.1

КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ
Набавка, транспорт и уградња
ПВЦ
канализационих
цеви
на
слоју
пескад=10цм, у путном - уличном делу.
Позиција обухвата ископ материјала на
месту
полагања
цеви
саодвозом
ископаног
материјала,
набавку,
транспорт, уградњу ПВЦ цеви, набавку
иуградњу песка и уградњу материјала
зазатрпавање.
Материјал
за
затрпавањецеви не улази у цену уградње
Ø

110

м1

30.00

1

1.2

Ø

160

м

30.00

1.3

Ø

200

м1

20.00
УКУПНО X:
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XI

1

ШАХТ ПОКЛОПЦИ И СЛИВНЕ
РЕШЕТКЕ
Висинско регулисање постојећих шахт
поклопаца и сливних решетки за фекалну и
кишну канализацију у циљу изједначавања
нивелете улица, коте шахта и решетки.
Позиција обухвата демонтажу постојећег
рама уз потребно сечење (или разбијање)
асфалта или бетона око рама поклопца са
утоваром шута и одвозомна депонију. Рам и
поклопац поставити на слоју АБ МБ 30.
Најмањи пресек арматуре је Ø 10 мм, а
најмања дебљина бетона је 12 цм. У у цену
је урачунат сав потребан рад и метријал.

Обрачун по комаду

2

Набавка,
транспорт
и
уградња
канализационих шахт поклопаца и сливних
решетки са
рамом и механизмом
за
закључавање. Позиција обузвата демотнажу
постојећег рама или бетонске полоче уз
потребно сечење и разбијање асфалта или
бетона око рама са утоваром шута и
одвозом на депонију.
Формирати арм.
бетонски прстен арм. бетоном МБ 30 и
поставити поклопац или решетку. Најмања
дебљина бетона је 15 цм а арматуре Ø 10.
Обрачун по комаду
а) шахт поклопци са механизмом за
закључавање носивости до 40 kN (4 тоне)
б) шахт поклопци са механизмом за
закључавање носивости до 25 kN (2.5 тоне
ц) сливне решетке дименизија 400 х 500 мм,
носивости до 40 kN (4 тоне)

ком.

5.00

ком.

4.00

ком.

5.00

ком.

3.00
УКУПНО XI:

XII
1

ЛОМЉЕНИ КАМЕН
Набавка, транспорт и уградња ломљеног
камена за потребе израде обалоутврда.
Позиција поред наведеног обухвата и
ангажовање потребне механизације и радне
снаге за израду обалоутврде

тона

Обрачун по тони

100.00
УКУПНО XII:

XIII

1

БЕТОН
Набавка, справљање, транспорт и уградња
бетона МБ 30, са израдом одговарајуће
оплате,
ради
санације
и
изградње
армиранобетонских крила, прагова и осталих
конструктивних делова мостова и пропуста
ради санације и изградње обложних и
потпорних зидова, армиранобетонских шахти
и канала за пријем атмосферских вода, а све
у циљу заштите коловоза и трупа пута од
обрушавања, клизања и расквашивања. Сав
потребан материјал, опрему и радну снагу за
справљање и уградњу бетона обезбеђује
извођач.

Обрачун по м3.

м3

35.00
УКУПНО XIII:
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XIV
1

АРМАТУРА
Набавка, обликовање, превоз и уградња
одговарајуће арматуре
Обрачун по кг.

кг.

800.00
УКУПНО XIV:

XV

ИВИЧЊАЦИ
Замена оштећених бетонских ивичњака
на улицама у граду. Позиција обухвата:
Демонтажу старих дотрајалих бетонских
ивичњака на слоју бетона са утоваром у
возило и одвозом на депонију на
просечну даљину од 3км и
набавку и
уградњу сивих бетонских ивичњака на
бетонској подлози МБ 20са обрадом
спојница цементним малтером Р=1:3. У
цену урачунат сав потребан рад и
материјал
Обрачун по м1

m1

200.00
УКУПНО XV:

XVI
1

КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА
АСФАЛТ БЕТОНОМ АБ 11 НА
ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И
УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦE
Позиција крпљење ударних рупа
обухвата:
1. машинско опсецање ивица ударних
рупа
и
колотрагова,
2. рушење асфалта унутар рупе са
утоваром и одвозом на депонију до 5 км,
3. чишћење и равњање рупе на дубини
4-8 цм и издувавање исте компресором,
4. прскање емулзијом и премазивање
опсечених
ивица
битуменском
емулзијом,
5. набавка , превоз и уградња асфалт
бетона АБ 11 у припремљену рупу.
Ударну рупу попунити асфалтном масом,
дати потребно надвишење и ваљати до
потребне збијености тако да површина
окрпљеног дела буде у равни постојеће
коловозне површине
Обрачун по тони уграђене асфалтне масе

тона

350.00
УКУПНО XVI:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПОЗ.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

ОПИС

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ

УЛИЦЕ У ГРАДУ
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ У ЗОНИ В(РАВНИЧАРСКИ ДЕО)
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ У ЗОНИ VI (брдско-планински део)
ИСКОП МАТЕРИЈАЛА СА ОДВОЗОМ НА ДЕПОНИЈУ
ПРЕВОЗ РАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА
СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА И БЕТОНА СЕКАЧИЦОМ ЗА АСФАЛТ
РАД ГРАЂЕВИНСКИХ РАДНИКА
РАД РАЗНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА
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IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

БЕТОНСКИ ПРОПУСТИ
КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ
ШАХТ ПОКЛОПЦИ И СЛИВНЕ РЕШЕТКЕ
ЛОМЉЕНИ КАМЕН
БЕТОН
АРМАТУРА
ИВИЧЊАЦИ
КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА
УКУПНО БЕЗ ПДВ:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ:

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________

НАПОМЕНА:Цене су без обрачунатог ПДВ-а.
Трошкови пресељења машина, уређаја, возила и опреме од седишта извођача до
Власотинца неће се посебно признавати и плаћати.
Радови у оквиру летњег одржавања изводиће се према указаној потреби на терену и
временским приликама, по налогу инвеститора и указаним потребама у месним заједницама .
Количине дате у предмеру су орјентационе, а радови ће се изводити према стварним
потребама и обрачун вршити према стварно изведеним радовима И количинама.
Извођач је у обавези да радове изведе квалитетно и на време, као и да се том приликом
придржава закона и прописа везаних за ову материју.
Предмер и предрачун радова са структуром цене понуђач мора да попуни за сваку
позицију, овери печатом и потпише чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у
обрасцу.
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без
ПДВ-а.
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7.10.2 Образац - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у насељеним
местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019
Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра:
_______________________________________________________________________
Адреса седишта:_________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)_______________________________
Матични број____________________________________________________________
Име особе за контакт: _____________________________________________________
Електронска адреса (e-mail):_______________________________________________
Телефон: ___________________________
Телефакс: __________________________
Број рачуна и назив банке: ________________________________________________
У понуди ће подизвођач извршити следећи део набавке:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
што износи ____% вредности понуде.

У __________________________
Дана:____________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________

Напомене:
Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопитати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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7.10.3 Образац - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у насељеним
местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019
Назив понуђача:_________________________________________________________
Адреса понуђача:________________________________________________________
Матични број понуђача: __________________________________________________
Порески индентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________
Име особе за контакт: ____________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):______________________________________
Телефон: _______________________________________________________________
Телефакс: ______________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________

У __________________________
Дана:____________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________

Напомена:
Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац
фотокопира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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7.11 Образац трошкова припреме понуде за јавну набавку
За јавну набавку – Радови на летњем одржавању општинских путева и улица у насељеним
местима на подручју општине Власотинце
ЈН БР Р-1.3.1/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач, доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________
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7.12 Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде
На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења
јединствених
инструмената
платног
промета
Дужник
______________________________________
из
_____________________,
ул.
___________________, матични број: _____________________, ПИБ: __________________,
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу за озбиљност понуде у поступку
јавне набавке ЈН БР. Р-1.3.1/19 - Радови на летњем одржавању општинских и локалних путева у
насељеним метима на подручју општине Власотинце, серијског броја ________________и
ОВЛАШЋУЈЕМО повериоца(наручиоца), Општину Власотинце, Трг ослобођења 12, Власотинце,
да предату меницу може попунити на износ од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а, што укупно
износи _____________________ динара.
Овлашћујемо повериоца да попуни меницу за наплату на износ дуга и да безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату
са свих рачуна дужника, _____________________________ из __________________, ул.
______________________, матични бр. _______________, ПИБ: _________________, а у кокрист
повериоца, Општина Власотинце,Трг ослобођења 12, Власотинце, Наручилац ће уновчити меницу
дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење
посла у складу са захтевима из конкурсне документације; понуђач коме је додељен уговор не
достави полисе осигурања у складу са захтевима из конкурсне документације.
Овлашћујемо све банке код којих имамо пословне рачуне да наплату – плаћање изврше на
терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати
са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање.
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1
(један) примерак за повериоца, а 1 (један) за дужника.
У ______________
Датум:____________

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

____________________
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7.13 Образац изјаве понуђача о посети локације

ИЗЈАВА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ
Изјављујемо да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број ЈН БР Р1.3.1/19- Радови на летњем одржавању општинских и локалних путева у насељеним метима на
подручју општине Власотинце, чиме смо стекли увид у све информације које су неопходне за
припрему понуде.
Такође изјављујем да смо упознати са свим условима извођења радова и да они, сада
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачима.
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе
понуђача или овлашћено лице члана групе.
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VIII. MOДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Уговорне стране :
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: Општина Власотинце – Општинска управа општине Власотинце,
са седиштем у улици Трг Ослобођења бр.12, Власотинце, ПИБ 101608258, Матични број
07179588 коју заступа председник Општине Власотинце Зоран Тодоровић (у даљем тексту
Наручилац),
Закључен у __________________________, дана_________________године, између:
и
ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
________________________________________________________________са седиштем у
назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога
адреса
заступа____________________________________________________________________ (у даљем
тексту: Извођач радова).
Или
Носилац посла ___________________________________________________са седиштем у
назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога
адреса
заступа
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима
групе __________________________________________________________са седиштем у
назив члана групе
ул.___________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и
адреса
________________________________________________________________са седиштем у
назив члана групе
ул.____________________________________________бр. ______, ПИБ_______________
адреса
или
Носилац посла ___________________________________________________са седиштем у
назив носиоца посла
ул.____________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога
адреса
заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са
подизвођачем ___________________________________________________са седиштем у
назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________.
адреса

Конкурсна документација – ЈН БР Р-1.3.1/2019

39 од 47

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”
број 124/12, 14/15 и 68/15), дана __.__.2019 године, објавио Позив за подношење понуда у
отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења радова на летњем
одржавању општинских путева и улица у насељеним местима на подручју општине Власотинце;
- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену,
вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео
Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама,
захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;
-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку
о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио
Извођачу радова.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог уговора је извршење радова на на летњем одржавању општинских путева и
улица у насељеним местима на подручју општине Власотинце.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и
припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су
предмет овог уговора.
Вредност радова – цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
______________ динара са ПДВ-ом (словима: ___________________________________), од чега је
ПДВ_____________ (словима:_______________________________________), што без ПДВ-а
износи
_______________________________________________
(словима:
___________________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене
понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. 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.
Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала,
радне снаге, механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и
одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење
целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад
недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе,
накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог,
спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних
прикључака, припремних радова, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења
радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним
привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од
_________ и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана
пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора
износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.
Услов за исплату оверене окончане ситуације је извршена примопредаја радова са
позитивним мишљењем Комисије.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља
стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном
се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
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Рок за завршетак радова
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року до 31.12.2019. године. У
случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се
продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова.
Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:
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;
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у
посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије
одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених
радова, 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 радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује
одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева 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 радова у посао;
5. непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач
радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. накнадне радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора
не би био остварен у потпуности
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8
дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за
завршетак радова. Уколико Извођач радова 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 радова писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека
коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са
одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Извођач радова 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.
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Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка
Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео
какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од
уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима,
документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:
(1)
да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног
Извођача радова;
(2)
да се строго придржава мера заштите на раду;
(3)
да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове
и да је спреман за њихову примопредају;
(4)
да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
(5)
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
радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу
радова;
(6)
да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије;
(7)
да обезбеди одговорног извођача радова на градилишту;
(8)
да омогући вршење стручног надзора;
(9)
да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног
надзора или Наручиоца.
(10)
да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и
квалитета употребљеног материјала;
(11)
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, или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених
рокова извођења радова;
(12)
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;
(13)
да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се
утврде неправилности и недостаци;
(14)
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;
(15)
да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала,
инсталација и опреме.
(16)
да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама,
објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама
Обавезе Наручиоца радова
Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао.
Наручилац се обавезује да Извођачу обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5
дана од дана потписивања уговора.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
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Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који
регулише ову област;
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног
органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на
сопствени трошак.
Финансијско обезбеђење
Члан 11.
Извођач се обавезује да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу Меницу са
меничним овлашћењем за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница
и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница
мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на
приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности радова без пдв-а, са
роком важења 60 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова

У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Извођач је у
обавези да продужи важност меничног овлашћења.
Осигурање
Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних
ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису
осигурања, оригинал или оверену копију до момента увођења у посао, са роком важења за цео
период извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности
за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са
роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом
осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују
њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену
уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 1 (једну) годину и рачуна се од датума
примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним
роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан
да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу,
прибави и преда Наручиоцу радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у
погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране
Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње
материјала неодговарајућег квалитета.
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Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од
акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и
функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене
радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним
одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да
ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се
уређује планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Вишкови и мањкови радова
Члан 15.
За свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести
Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.
Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без
сагласности Наручиоца.
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају
се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених
радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту:
Узансе)
Наручилац има право да у току извођења радова, одустане од дела радова чија укупна
вредност не прелази 10% укупне уговорене цене.
Хитни непредвиђени радови
Члан 16.
Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они
радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања
настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом
воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.
Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности
наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење
хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.
Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су
морали бити обављени.
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова
уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити
Извођача радова.
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући
део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Непредвиђени радови
Члан 17.
Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр.
18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али
су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег
извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају
радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.
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Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности
наручиоца.
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење
непредвиђених радова.
Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали
бити обављени.
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена
цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача
радова.
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући
део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 18.
Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на
објекту, односно свих предвиђених радова. Примопредаја изведених радова може да се врши и
упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова не би
могла да се изврши контрола дела изведених радова.
Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са
техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала
и опреме.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а
дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три)
представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког
прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени
материјал и извештајима.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у
разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на
терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.
Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на
коришћење изведене радове.
Коначни обрачун
Члан 19.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни
обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног
надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова а обавезно је чине 3 (три)
представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о
примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
Раскид Уговора
Члан 20.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова
касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови
не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди
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Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није
омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.
Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као
подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став
1. тачка 4. ЗЈН.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову
реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним
радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува
од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно
изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и
надзорног органа.
Измене уговора
Члан 21.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке,
да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су
уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био
остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора.
Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог
уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.
Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени.
(члан 115. ст. 1. и 3. Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на
које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документацијом;
- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које
Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог
уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.
Члан 22.
У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова, поред продужења рока,
наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих
радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима
предмета јавне набавке.
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова,
Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за
наведене позиције непредвиђених радова.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке
или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне
набавке.
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ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Сходна примена других прописа
Члан 23.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе
закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 24.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године
Решавање спорова
Члан 25.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума
не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу.
Број примерака уговора
Члан 26.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.
Ступање на снагу
Члан 27.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу
даном предаје Наручиоцу Менице са меничним овлашћењем за добро извршење посла од стране
Извођача радова.
За Наручиоца

За Извођача
МП

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи
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