РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Црна Трава
трг Милентија Поповића 61
Број: 404-70/2022-02
Бр. јавне набавке: 2.3.1/2022
Датум: 10.10.2022. године
Црна Трава

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Поштовани,
Позивам Вас да доставите понуду за набавку радова грађевинских радова на зимском
одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за
2022. и 2023. годину.
Понуда мора бити сачињена на достављеним обрасцима оригинала, јасна и
недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Понуду на
оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству, пожељно је доставити у
фасцикли са механизмом, увезаном у једну целину и осигураном јемствеником, тако да се
не може накнадно убацивати и издвајати ниједан њен део, у затвореној-запечаћеној
коверти.
Обрасце попунити, оверити и парафирати сваку страну.
Образац понуде са Спецификацијом доставити на адресу Наручиоца – Општина
Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, са назнаком: Понуда за
јавну набавку грађевинских радова на зимском одржавању општинских и
некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2022. и 2023. годину –
НЕ ОТВАРАТИ“ најкасније до 18.10.2022. године до 12.00 часова
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ЈЕ НАЈНИЖA ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Контакт: Ватрослав Славковић, vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs
Телефон: 016/811-123
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Позив понуђачи могу преузети на један од начина:
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Црној Трави, трг Милентија Поповића
61, Канцеларија ЛЕР-а, сваким радним даном у времену од 8,00 – 14,00 часова све до
истека рока за достављање понуда,
- Преузимањем са сајта Наручиоца www.opstinacrnatrava.org.rs.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да
попуни, потпише и овери обрасце који су дати у позиву, јер ће се једино понуда која буде
достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети
у разматрање.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и
презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем
или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког
члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити „Време,
евиндециони број и датум пријема понуде“ према редоследу приспећа. Свим понуђачима
који понуду доставе непосредно наручилац предаје „Потврду о пријему понуде“.
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се „Благовременом понудом“
и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка
отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета
неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је
послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је
једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио
понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити
благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање
понуда тј. дана 18.10.2022. године у 12.30 часова у просторијама наручиоца у Црној
Трави, трг Милентија Поповића 61. Отварању понуда може присуствовати свако
заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда
комисији за набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена
без ПДВ-а.
Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које су
одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана,
рачунајући од дана јавног отварања понуда.
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1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА и
упутство како се доказује испуњеност тих критеријума
I Основ за искључење
1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела Правни основ:
Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка
јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду
од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није
правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период
забране учешћа у поступку јавне набавке, за: (1) кривично дело које је извршило као члан
организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у
вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности,
кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и
кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и
коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за
вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело
прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.
Начин доказивања испуњености критеријума:
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за
искључење из члана 111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа
за искључење доказује се следећим доказима: Правна лица и предузетници: 1) Потврда
надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или
предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се
потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за
подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном
пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за
следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преваре; кривично дело
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело
злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело давања
мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из
члана 390. ст. 1 и 2). 2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од
дана истека рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим
ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне
набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја,
ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело
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трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело заснивања ропског
односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и
кривично дело примања мита. 3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за
организовани криминал којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано
за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично
дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног
положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице
којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора,
именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште
седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца;
кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000
динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично
дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности,
кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је
предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма;
кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких
дела и кривично дело терористичког удруживања. 4) Потврда Посебног одељења виших
судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање корупције, којим се
потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних
дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело
давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са
јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично
дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца. Законски
заступници и физичка лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник или физичко лице није
осуђивао за следећа кривична дела: 1) кривично дело које је извршило као члан
организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези
са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности,
кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба
службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и
кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и
коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне
делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно
подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за
вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело
прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и
кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу. Захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника или
физичког лица. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих. Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако привредни
субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за искључење наручилац
ће прихватити извод из казнене евиденције или другог одговарајућег регистра или, ако то
није могуће, одговарајући документ надлежног судског или управног органа у држави
седишта привредног субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако се у држави у
којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају
наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за
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искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату
под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи
да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.
Питање / тражени подаци у изјави:
Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник осуђен за једно или
више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година или
дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне
набавке који се и даље примењује.
1.2. Порези и доприноси Правни основ:
Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из
поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и
доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући
све настале камате и новчане казне.
Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је уз
пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац * је
дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача
који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект
који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 2)
Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим
доказима: 1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и
доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући
све настале камате и новчане казне. 2) Потврда надлежног пореског органа локалне
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је
обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено
одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. Правно лице које
се налази у поступку приватизације, уместо доказа из тач. 1) и 2), прилаже потврду
Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. Привредни субјект који
има седиште у другој држави: Ако привредни субјект има седиште у другој држави као
доказ да не постоје основи за искључење наручилац ће прихватити потврду надлежног
органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект
има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако
докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни
субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје
наведени основи за искључење привредног субјекта. Питање у изјави
Порези
Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза?
Доприноси
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Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно
социјално осигурање?
1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права
Правни основ:
Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из
поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две
године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у
области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне
уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата,
укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у
Прилогу 8. Закона о јавним набавкама.
Начин доказивања испуњености критеријума:
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Непостојање овог основа за искључење доказује се:
Питање у изјави Повреда обавеза у области животне средине
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области заштите
животне средине?
Повреда обавеза у области социјалног права
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области
социјалног права?
Повреда обавеза у области радног права
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области радног
права?
1.4. Сукоб интереса Правни основ:
Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из
поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама,
који не може да се отклони другим мерама.
Начин доказивања испуњености критеријума:
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Непостојање овог основа за искључење доказује се:
Питање / тражени подаци у изјави:
Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у
поступку јавне набавке?
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1.5. Непримерен утицај на поступак Правни основ:
Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из
поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен
утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би
могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће
податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора
привредног субјекта или доделе уговора.
Начин доказивања испуњености критеријума:
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Непостојање овог основа за искључење доказује се:
Питање / тражени подаци у изјави:
Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен
утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до поверљивих података који би могли да
му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који
могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног
субјекта или доделе уговора?
2. Финансијски капацитет
2.1. Укупни приход
Број претходних година
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Минимални износ укупног прихода
3.000.000.00

Валута
РСД

Доказ:
 Уколико је понуђач правно лице , доставља:
Извештај о бонитету БОН-ЈН или БОН-КС који издаје Агенција за привредне
регистре којим доказује да је у 3 обрачунске године 2019, 2020. и 2021. остварио пословни
приход у минималном износу од 3.000.000,00 динара и са подацима о ликвидности да није
био у блокади претходних 6 месеци. Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за
2021. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2021.
годину. Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је
дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме
је објављен позив, прилагањем и Потврде Народне банке Србије, Одељење за принудну
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период

-

Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне
књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:
биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране
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надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање
делатности за три године (2019, 2020. и 2021. годину);
- потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем
рачуну за три обрачунске године (2019, 2020. и 2021. годину). Уколико
претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за
последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је
дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе
месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана
неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Одељење за принудну
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период.
Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима испуњава овај доказ
самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача доказ о оствареном приходу и
доказ да није био у блокади испуњавају сви чланови групе заједно-кумулативно
3. Технички и стручни капацитет
3.1. Техничка лица или кадровски капацитет - извођење радова
Довољан кадровски капацитет: да понуђач располаже довољним кадровским
капацитетом, односно да има запослене раднике са квалификацијама потребним за извршење
посла, и то:
- ГИ 04-01.1 или ГИ 04-04.1 или ГИ 04-03.1, односно лиценце 410 или 411 или 412
или 415 или 418 које су издате пре ступања на снагу Правилника о полагању стручног
испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације,
грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру
лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера („Службени гласник РС”, број
51/2019)
Доказ: за запослене који су у радном односу код понуђача доставити фотокопију МА
или другог одговарајућег доказа, а за запослене ангажоване по основу уговора копије
уговора. Уговор мора да садржи клаузулу да ће радници бити ангажовани за предметну
јавну набавку за период трајања извршења ове јавне набавке.
За одговорне извођаче радова доставља се и копија лиценци са потврдом
Инжењерске коморе Србије да је наведени носиоц лиценце измирио обавезе плаћања
чланарине Инжењерској комори Србије. Овај услов испуњава понуђач који наступа
самостално као и са подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава заједно.
4. Технички капацитет
Обавезно је да понуђач поседује минималну техничку
грађевинске машине, транспортна возила и опрему.
1. Утоворна лопата са “равним плугом“ или „без зубаца“
2. Комбинована грађевинска машина
3. Булдозер: од 75 до 110 KS
4. Трактор са „равним плугом“ до 70 KS

опремљеност тј. следеће
1 ком.
1 ком.
2 ком.
1 ком.

У току периода зимског одржавања, наведени број машина мора бити лоциран на
територији општине Црна Трава, а које могу бити у власништву или узете у привремени
закуп или на лизинг.
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Доказ:
За средства набављена до 31.12.2021. године – пописна листа основних средстава, на
којима је потребно маркером означити тражене грађевинске машине, транспортна возила и
опрему.
Ако су средства изнајмљена или прибављена уговором о закупу или лизингу
неопходно је приложити копију тог уговора. Уговор о закупу или лизингу мора да садржи
клаузулу да ће опрема бити на располагању понуђачу за предметну јавну набавку за период
трајања уговора.
За средства набављена од 01.01.2022. г. па до дана објављивања позива за подношење
понуда прилаже се фактура, уговор о куповини и копија извода из пословне банке као доказ
о извршеном плаћању.
У смислу техничке опремљености одговарајућом механизацијом и опремом,
подразумева се да понуђач располаже бар минимумом потребне и расположиве
механизације и опреме за извођење радова који су предмет јавне набавке. Прихватљив је
списак опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног из конкурсне
документације.
Нарочито се скреће пажња понуђачу да ће наведена механизација и опрема бити
стварно ангажована на реализацији преметне јавне набавке



Напомена:
Понуђач, подизвођач и понуђач носилац посла – овлашћени члан групе понуђача
испуњеност критеријум за квалитативни избор привредних субјеката доказују ''Изјавом
понуђача о испуњености критеријума, '(Образац 1)',
уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је понуда
оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од
5 (пет) радних дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или
оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само појединих
(тражених), критеријума.

Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо
доказа по прилаже копију Решења о упису у Регистар понуђача, односно наводи интернет
адресу на којој се тај податак може проверити
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
5. Врста, техничке карактеристике (спецификације) квалитет, количине и опис
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл
Правни основ за одржавање путева у зимском периоду представља члан 68. став 2.
тачка 14. Закона о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018).
Под одржавањем општинских путева и улица у насељеним местима у току зиме у
редовним временским условима подразумева се чишћење снега и леда са коловоза,
механизацијом и ручно уклањање које је дато у обрасцу понуде. Врста опис и количине
дате су у обрасцу понуде са структуром цена која је саставни део конкурсне документације.
У зависности од временских услова и указане потребе постоји могућност смањења или
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повећања уговорених количина, а све у складу са закљученим уговором и прихваћеном
понудом. Уколико дође до промена у колочинама позиција из предмера, задржавају се дате
јединичне цене из усвојене понуде, обзиром да су дате количине оквирне.
Извођач је обавезан да до почетка зимске службе оспособи и припреми предвиђени
број машина и возила са прикључцима, изврши набавку материјала као и резервних делова,
горива, мазива итд. Дневно присуство возила, механизације и друге опреме неопходне за
зимско одржавање је непрекидно 24 часа за време трајања зимске сезоне на територији
општине Црна Трава. Такође, за целокупно трајање зимске сезоне на територији општине
Црна Трава Извођач мора да обезбеди стално дежурство које не плаћа наручилац већ пада
на терет извођача, а Нарачулац и Управљач јавног пута признају само ефективне часове
рада, односно извршене количине (не обрачунавају се нулте вожње од базе до локације где
се врши услуга). Одржавање путева у току зиме обавља се на територији општине Црна
Трава возилима, механизацијом и другом опремом која мора бити лоцирана на територији
општине Црна Трава како би се обезбедило благовремено реаговање на позив наручиоца. На
територији општине Црна Трава мора бити смештен планирани број возила, машина и
радника, одакле се одржавају деонице путева по налогу овлашћеног лица Наручиоца.
Планирани почетак рада зимског одржавања је оквирно од 01.11.2022. године, а
завршетак 31.03.2023. године. У случају када временски услови и стање на путевима то
захтевају Извођач је обавезан да интервенише на путевима како би били оспособљени за
саобраћај, и пре пуне мобилности, као и после периода пуне мобилности.
Понуђачи могу да обиђу све путне правце, прегледају терен и сакупе све податке о
локалним приликама и проуче све услове под којима треба да се врше послови зимског
одржавања путне инфраструктуре. Трошкове посете сноси понуђач.
Радни налог за радове зимског одржавања даје искључиво лице задужено за
спровођење програма зимског одржавања испред Наручиоца и Управљача јавног пута и
неће се признати они радови зимског одржавања за које није дат налог или је дат од стране
лица које није овлашћено.
Пре почетка радова, као и након завршетка истих Извођач радова је дужан да се јави
дежурном лицу задуженом за радове зимског одржавања испред Наручиоца и Управљача
јавног пута.
Све интервенције морају бити евидентиране кроз Дневне листове рада зимске
службе, са бројем остварених сати рада за возила и машине које су у том моменту
ангажоване, као и утрошак посипног материјала, тј. соли и сепарираног песка.
Дневни лист рада мора бити оверен до стране овлашћеног лица Наручиоца и
Управљача јавног пута најкасније у року од 48 сати од извршене интервенције.
Овлашћено лице Наручиоца и Управљача јавног пута утврђује приоритете у
одржавању путева и улица и интервенције се врше само по налогу тог лица.
6. Остали захтеви
6.1. 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.
6.2. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде:
 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
 Рок плаћања је не краћи од 5, а не дужи од 45 дана, од дана пријема ситуација. Обвезник
пореза на додату вредност је Наручилац на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о
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порезу на додатну вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и
93/2012). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Укупна вредност привремених
ситуације не може да буде већа од 90% вредности уговорених радова.
 Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на
оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом
надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и
плаћање.
 Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача
радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се
уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о
примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.
 Авансно плаћање није предвиђено. Понуда у којој је исказан аванс биће
одбијена као неприхватљива.


Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење свих уговорених радова је 31.03.2023. године од дана увођења у
посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих
уговорених радова.


Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
6.3. Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет радна дана
од дана пријема писаног позива достави на увид оригинал или оверенe копијe доказа о
испуњености обавезних и додатних услова у супротном наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
6.4. Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које су одговарајуће и
које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке.
6.5. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена
без ПДВ-а.
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ОБРАЗАЦ 1.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У СКЛАДУ СА ЧЛ. 118 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(«СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС» БРОЈ 91/19)
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредних субјеката
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред
понуђача
_________________________
из
________________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем да:
1. Не постоји основ за искључење привредног субјетка:
o привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за једно или
више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет
година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период
забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује,
o привредни субјект измирио је све своје доспеле обавезе пореза.
o привредни субјект измирио је све своје доспеле обавезе доприноса за
обавезно социјално осигурање.
o привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области
заштите животне средине.
o привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области
социјалног права.
o привредни субјект је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у
поступку јавне набавке.
o привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен
утицај на поступак одлучивања наручиоца, да није дошао до поверљивих
података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или
је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе
уговора.
2. Финансијски
Укупан пруход у претходних 3 година износи_________________________ РСД.
3. Стручни капацитет
 Прилажем списак расположивог кадровског капацитета за извођење радова са
доказима о ангажовању
4. Технички капацитет
 Прилажем списак техничке опремљености са пописном листом
 да ће привредни субјект у случају да се понуда истог оцени као прихватљива,
уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену
копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених критеријума за
квалитативни избор привредних субјеката у свему према Упутству за доказивање
испуњености критеријума.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ___________________ од ________________.2022. године за јавну набавку
набавку грађевинских радова на зимском одржавању општинских и
некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2022. и 2023.
годину,
ЈН број 2.3.1/2022
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке
понуде,
уколико
понуду
подноси
група
понуђача
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II ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођач.
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III ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкојпонуди.
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок важења понуде

По испостављеним ситуацијама у року не
краћем од 5 и не дужем од 45 дана од дана
пријема.
дана, (минимум 30 дана, од дана
јавног отварања понудa)

Рок за извођење радова

до 31.03.2023. године од дана увођења у
посао)

Рок и начин плаћања

Рок
за
одазив
за
вршење Најкасније _____минута од издавања налога
интервенције зимског одржавања (не сме бити дужи од 60 минута)
улица и путева:

Датум

Понуђач
М. П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Страна 16 од 29

ОБРАЗАЦ 3

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је
наше предузеће измирило све доспеле пословне обавезе у складу са прописима земље у којој
имамо седиште.

Место: ________________________
Датум: ________________________

ПОНУЂАЧ
________________________
потпис овлашћеног лица

Страна 17 од 29

ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ
ПОЗИВА
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за
јавну набавку: грађевинских радова на зимском одржавању општинских и
некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2022. и 2023. годину, ЈН
бр. 2.3.1/2022 и све услове наведене у позиву по којима подносимо своју понуду.

Место:_______________________
Датум: _______________________

ПОНУЂАЧ
____________________________
овлашћено лице понуђача

Страна 18 од 29

ОБРАЗАЦ 6.

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, за јавну набавку:
грађевинских радова на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева на
територији општине Црна Трава за 2022. и 2023. годину, ЈН бр. 2.3.1/2022 изјављујемо да
не наступамо са подизвођачима.

НАПОМЕНА:
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Место:_______________________
Датум: _______________________

ПОНУЂАЧ
____________________________
овлашћено лице понуђача

Страна 19 од 29

ОБРАЗАЦ 7.
Зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава
за 2022. и 2023. годину
Ред.
Јединица
Укупан
Једин.
бр.
Опис радова
Количина
цене
износ
мере
( без ПДВ ) ( без ПДВ )
Уклањање снега и одрона са коловоза
и пробијање путних праваца од снега
1. булдожером од 75 до 110 KS по налогу
р.ч.
150,00
наручиоца. Обрачун по ефективном
сату рада
Уклањање снега и одрона са коловоза
комбинованом грађевинском
2.
р.ч.
100,00
машином. Обрачун по ефективном
сату рада
Уклањање снега и одрона са коловоза
утоварном лопатом искључиво са
3.
р.ч.
150,00
равним плугом и корпом без зубаца.
Обрачун по ефективном сату рада
Уклањање снега и одрона са коловоза
трактором са равним плугом снаге до
4.
р.ч.
100,00
70 KS. Обрачун по ефективном сату
рада
Укупно
ПДВ 20%:
Укупна цена са ПДВ-ом:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Све позиције у Обрасцу структуре цене – Предмеру и предрачуну радова, морају бити са
исказаним јединичним ценама и са укупном ценом и то све без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВом исказати на крају Обрасца структуре цене, у Збирној рекапитулацији предмера, с`обзиром
да све позиције Обрасца структуре цене подлежу истој стопи опорезивања.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа).
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди
морају бити наведени. Сви чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни
Образац, осим ако је у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама наведен
само један учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који је овлашћен за
потписивање и оверавање овог обрасца.
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ОБРАЗАЦ 8
МОДЕЛ УГОВОРА
грађевинских радовa на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева на
територији општине Црна Трава за 2022. и 2023. годину, ЈН бр. 2.3.1/2022
(Модел Уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да се
слаже са моделом уговора)
Закључен између:
1. Општине Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, ПИБ
101064719, МБ 07205694, коју заступа Председник општине Славољуб Благојевић, у даљем
тексту Наручилац,
2. Јавног предузећа за комуналану делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“
Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. бб, 16215 Црна Трава, ПИБ 101065279, МБ
17300806, коју заступа в.д. директор Милча Савић, у даљем тексту Управљач јавног
пута
3. _______________________________________________________________________, са
седиштем у _______________________, улица ___________________________________,
ПИБ ______________________________, матични број _______________________, рачун
бр. ________________________________________________ отворен код пословне банке
________________________________________________________, које заступа директор
_______________________________________________, (у даљем тексту Извођач)
опционо
_______________________________________________________________________, са
седиштем у _______________________, улица ___________________________________,
ПИБ ______________________________, матични број _______________________, рачун
бр. ________________________________________________ отворен код пословне банке
________________________________________________________, које заступа директор
_______________________________________________, (унети податке за подизвођача или
учеснике у заједничкој понуди ,уколико понуђач не наступа самостално)
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег
понуђача за извођење радова на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева
на територији општине Црна Трава за 2022. и 2023. годину, а по спроведеном поступку јавне
набавке мале вредности чији је редни бр. 2.3.1/2022.
Да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације.
Да се радови на зимском одржавању врше у складу са чланом 68. став 2. тачка 14.
Закона о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018).
Уговор се закључује за период оквирно од 01.11.2022. до 31.03.2022. године, колико
траје зимско одржавање у сезони 2022/2023. Уколико дође до падавина или потребе за
интервенцијом због појаве поледице и сличних временских неприлика интервенише се и пре
и после овог термина прописаног трајања зимске службе.
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Члан 2.
Предмет уговора је извођење радова на зимском одржавању општинских и
некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2022. и 2023. годину, и ближе
је одређен техничком спецификацијом из конкурсне документације, усвојеном понудом
Извођача која је код понуђача заведена под број ______ од ________2022. године, која је дата
у прилогу и чини саставни део уговора, предмером и предрачунуном (образац структуре
цена) који је саставни део понуде и овим уговором.
Ради извршења посла који је предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну
снагу, возила, механизацију и другу опрему, посипни материјал, дежурство, као и све друго
неопходно за потпуно и квалитетно извршење посла који је предмет овог уговора.
Члан 3.
Вредност услуга из чланова 1. и 2. овог уговора износи:
- без ПДВ-а ______________________________ динара.
- ПДВ: __________________________________ динара,
-УКУПНО са ПДВ-ом: _____________________ динара (словима: ______________
_____________________________________________).
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години финансијским планом и буџетом општине.
Наручилац задржава право да не реализује укупан износ средстава из става један овог
члана из разлога јер ће се радови одвијати сукцесивно према стварно изведеним радовима
овереним од стране овлашћеног лица Наручиоца – надзорног органа.
Члан 4.
Извођач је у обавези:
1. да се приликом организовања вршења послова на зимском одржавању путева и
улица у потпуности придржава налога Наручиоца и Управљача јавног пута,
2. да за време трајања зимске сезоне обезбеди благовремено и квалитетно руковођење
и извршење послова,
3. да се стара да се рад на терену и утрошак посипног материјала, соли и сепарираног
песка, обавља квалитетно, рационално и економично,
4. да уредно води документацију и то: дневни лист рада зимске службе кроз који се
евидентирају све интервенције, и налоге о раду грађевинских машина и транспорних
средстава,
5. да послове зимског одржавања изводи само на основу усменог или писменог налога
овлашћеног представника Управљача јавног пута ,
6. да у року од два дана од дана закључења овог уговора Наручиоцу и Управљачу
јавног пута достави решење о именовању одговорног лица за вођење зимске службе које
мора бити лице грађевинске струке,
7. да се строго придржава мера заштите на раду,
8. да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима
за ту врсту посла и у уговореном року,
9. да обезбеди безбедност свих лица у зимској служби, као и одговарајуће обезбеђење
депонованог материјала, соли и сепарираног песка и слично, тако да се Наручилац и
Управљач јавног пута ослобађају свих одговорности према државним органима, што се тиче
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безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно – правних прописа за време
укупног трајања извођења радова, односно пружања услуга,
10. да омогући вршење надзора над извршењем посла од стране Наручиоца и
Управљача јавног пута,
11. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и Управљача
јавног пута датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне
ситуације, о свом трошку, изврши поновно делимично или целокупно извођење радова за
чишћењу снега и леда или друге потребне интервенције на одређеном путном правцу или
улици,
12. свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са
вршењем овде уговорених послова;
13. Извођач преузима потпуну материјалну и кривичну одговорност за непоштовање
прописа из области безбедности саобраћаја и евентуалне последице за неиспуњавање
обавеза према уговореном обиму посла.
Члан 5.
Дневни лист рада зимске службе и налози о раду грађевинских машина и транспорних
средстава морају бити оверени од стране oвлашћеног лица Наручиоца и Управљача јавног
пута најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од извршене интервенције.
Члан 6.
Извођач ће део уговорених послова извршити преко подизвођача :
1.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ
____________, матични број ______________.
2.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ
____________, матични број ______________
3.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ
____________, матични број ______________.
односно у групи понуђача коју чине:
1. ______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ
____________, матични број ______________.
2.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ
____________, матични број ______________
3.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ
____________, матични број ______________
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за
послове извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено
солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.
Члан 7.
Исплата за извршене послове вршиће се од стране Наручиоца, искључиво за часове
ефективног рада, а на основу испостављених ситуација оверених од стране Надзорног органа
уз које морају обавезно бити оверен дневни лист рада зимске службе и оверени налози о раду
грађевинских машина и транспортних средстава за који се испоставља ситуација, по ценама
из усвојене понуде са предмером и предрачуном из члана 2. став 1. овог уговора.
Исплата за извршене послове вршиће се у року_______ од дана испостављања и овере
ситуације од стране Надзроног органа, Наручиоца и Управљача јавног пута.
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Члан 8.
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.
Члан 9.
Извођач је обавезан да се на позив и налог овлашћеног лица Наручиоца одазове у року
од _____минута и започне са извршењем наложене интервенције. У случају прекорачења
наведеног рока Наручилац може за сваких сат закашњења од Извођача наплатити 0,5 % од
укупног износа из члана 3. овог уговора, осим у случају ако је до прекорачења рока дошло из
оправданих разлога. Ситуација за изведене радова се трајно умањује за износ обрачунате
уговорне казне, о чему ће Наручилац Извођача писмено обавестити. Уговорна казна
одређена на овај начин не може износити више од 5% од укупног износа из члана 3. овог
уговора.
Наручилац неће признати послове зимског одржавања путева и улица које Извођач
изврши без налога овлашћеног лица Наручиоца.
Члан 10.
Извођач се обавезује да грађевинске машине, транспортна средства и осталу опрему
која је неопходна за извршење уговора држи лоцирану на територију општине Црна Трава за
све време трајања зимске сезоне 2022/2023 како би се обезбедило благовремено реаговање
при добијању налога за интервенцију од стране овлашченог лица наручиоца.
За целокупно трајање зимске сезоне на територији општине Црна Трава Извођач мора
да обезбеди стално дежурство које не плаћа Наручилац већ пада на терет извођача.
Члан 11.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 2. Закона о
јавним набавкама.
Извођач ће изводити уз сагласност Наручиоца и Управљача јавног пута неуговорене
вишкове радова, које прелазе количину радова предвиђену конкурсном документацијом и
овим уговором. Вишак радова не може бити већи од 5% од вредности овог уговора исказане
у члану 3. овог уговора. Вишак радова ће се обрачунавати по јединичним ценама из понуде
која је саставни део овог уговора.
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Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу и
Управљачу јавног пута, преко Надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са
количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери
основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним
образложењем Наручиоцу и Управљачу јавног пута на усвајање, најкасније у року од 10 дана
од дана пријема.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца и
Управљачу јавног пута, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног
обрачуна, односно испостављања окончане ситуације. Након закључења анекса, Извођач се
обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања aнекса, преда Наручиоцу гаранцију
предвиђену у члану 6. овог Уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из
претходног става.
Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче право да наплати радове
уговорене анексом.
Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца и Управљача
јавног пута, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује.
и обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не
изводе (мањкови радова)
Члан 12.
Извођач је обавезан да приликом вршења послова зимског одржавања путева и улица,
врши уклањање снега и леда са коловоза путева и улица, уз употребу грађевинских машина,
транспортних средстава, других прикључака и посипног материјала, а све у циљу нормалног
и безбедног одвијања колског и пешачког саобраћаја.
Члан 13.
Извођач се обавезује да уговорене послове изводи уз предузимање свих потребних
мера за безбедност саобраћаја, околине и заштиту животне средине.
Извођач се обавезује да се у току вршења послова зимског одржавања путева и улица
придржава прописа и мера заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме
потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица и током
извођења радова.
Уколико Извођач не изврши обавезе из ст. 1. и 2. овог члана, признаје искључиву
прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси надокнаду за све настале материјалне и
нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права
приговора.
Члан 14.
Наручилац и Управљач јавног пута имају право на једностран раскид уговора у
следећим случајевима, што Извођач признаје и томе се не противи:
1) Ако Извођач уговорене послове изводи неквалитетно и не поступа по
примедбама Наручиоца, Управљачу јавног пута и Надзорног органа
Наручиоца;
2) Ако Извођач не врши уговорене послове у складу са одредбама овог уговора;
3) Уколико Извођач прекине са вршењем уговорених послова или одустане од
вршења истих;
4) Ако код Наручиоца наступе околности које отежавају или онемогућавају
извршење уговора од стране Наручиоца.
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Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Извођачу. Изјава мора
да садржи основ, односно образложење за раскид уговора. Уговор се сматра раскинутим
даном пријема изјаве о раскиду уговора од стране Извођача.
У случајевима из става 1. овог члана, тачке 1), 2) и 3) Наручилац ће захтевати накнаду
штете од Извођача, и то до висине укупне вредности овде уговорених радова одређене у
члану 3. овог уговора. Извођач је дужан да поступи по захтеву за накнаду штете у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема захтева за накнаду штете.
Члан 15.
У случају спора по овом уговору или поводом овог уговора Наручилац, Управљач
јавног пута и Извођач су сагласни да се исти реши споразумно, а у супротном одређује се
надлежност Привредног суда у Лесковцу.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 16.
Уговорне стране су предњи уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно
унета у Уговор, за свој га признају тако што га својеручно потписују и свака страна задржава
по три примерка ради употребе.

ЗА ИЗВОЂАЧА
______________________

ЗА НАРУЧИОЦА
____________________________
ЗА УПРАВЉАЧА ЈАВНОГ ПУТА
_____________________________
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ОБРАЗАЦ 9.

ИЗЈАВА
О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да
понуђач__________________________________________ из ___________________________
ул. ______________________ бр. _________, располаже следећим кадровским капацитетом:

Ред.Бр.

Име и презиме

Занимање и стручна
спрема

Основ ангажовања:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена:

Последњу колону ''Основ ангажовања'' попунити тако, што се за
стручна лица са статусом стално запослених код понуђача уноси број
"1", а за стручна лица ангажована посебним уговором (уговор о делу,
привременим и повременим пословима...) уноси број "2".
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ОБРАЗАЦ 10.

ИЗЈАВА
О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да понуђач
__________________________________________ из ___________________________ ул.
______________________ бр. _________, располаже следећим техничким капацитетом који
ће бити на располагању у току извођења радова, и то:

Ред.Бр.

Назив и врста возила, техничке
опреме или уређаја

Број комада

Основ ангажовања

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена:

1. Последњу колону ''Основ ангажовања'' попунити тако, што се за
опрему у власништву уноси број "1", а за опрему која је узета у
закуп уноси се број "2".
2. Уз ову изјаву прилаже се Пописна листа основних средстава
са копијама саобраћајних дозвола и полисама осигурања.
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Образац 13
ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
___________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из _________________________________ ул. __________________________
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и
испред понуђача: ______________________________из __________________,
ул._______________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда
за јавну набавку грађевинских радова на зимском одржавању општинских и
некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2022. и 2023. годину.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у
друге сврхе се не може користити.

Дана, ____. ____. 2022. године

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда
овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања

понуда
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