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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-17/2015-02, од 05.04.2015. године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-17/2015-02/1 од 05.04.2015. године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова – Грађевински радови на реконструкцији –
асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Општина Црна Трава
Адреса: Трг Милентија Поповића 61
Интернет страница: www.opstinacrnatrava.org.rs
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), Правилником о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013) и другим подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 07/2015 су радови: Грађевински радови на реконструкцији –
асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма
4. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.
5. Није у питању резервисана јавна набавка
6. Не спроводи се електронска лицитација.
7. КОНТАКТ
Лице (или служба) за контакт Ватрослав Славковић
Е - mail адреса (број тел.): 016/811-123

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. 07/2015 је набавка радова:
Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма
2. Назив и ознака из општег речника набавке:
45454000 – Радови на реконструкцији

III.
3.1

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА

ВРСТА РАДОВА:

Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска
фарма.
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3.2 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Техничке карактеристике – предмер и предрачун радова који су предмет ове јавне
набавке дате су у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
3.3 КВАЛИТЕТ:
У складу са захтевима из техничке спецификације – предмером и предрачуном радова са
техничком документацијом радова .
3.4 КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
Радови обухватају:
- Извођење претходних припремних радова,
- Извођење земљаених радова,
- Асфалтирање општинског пута Дел – Овчарска фарма,
- Набавку и уградњу вертикалне сигнализације.
3.5

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Контрола извршених радова се врши од стране стручног лица грађевинске струке,
именованог од стране наручиоца чиме ће бити обезбеђено вршење стручног
надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача и иста обухвата: контролу да
ли се грађење врши према техничкој документацији, контролу и проверу квалитета
извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива,
укључујући стандарде приступачности, контролу и оверу количина изведених радова,
проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, давање упутстава извођачу радова и
решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

3.6 РОК ИЗВРШЕЊА:
У складу са бројем радних дана из понуде, рачунајући од дана увођења у посао, а према
динамици Наручиоца.
МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Територија општине Црна Трава

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НAБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.
ЗАКОНА И ПОСТУПАК КАКО СЕ ДОКАЗУЈУЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ( чл.75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита, кривично дело
проневере ( чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона):
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3) Да му није изречена мера зебране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда ( чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75.ст.1. тач. 4)
Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуане својине (чл. 75. ст. 2.
Закона)
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да испуне додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона, и то:






1) Да располаже финансијским капацитетом и то:
да није био у блокади за последњих 12 месеци пре објављивања јавног позива дуже од 10
дана узастопно или 30 дана са прекидима
да укупни промет по банкарским рачунима у последње две године не може бити мањи од
80.000.000 динара (за две задње године – 2014. и 2013. година)
Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно претходни стечајни поступак

2) Да располаже кадровским капацитетом:
У погледу кадровског капацитета извођач мора да има у радном односу:
- најмање 10 (десет) радника у сталном радном односу који ће бити ангажовани за
реализацију предметне јавне набавке и
- најмање 1 (једног) одговорног извођача радова са одговарајућом лиценцом: 410 или 412
или 418 у сталном радном односу или ангажованог по уговору.

-

4) Да располаже техничким капацитетом:
постројење за производњу асфалтне масе комада 1
асфалтерска гарнитура(статични ваљак, комбиновани гума-пегла, ваљак: гума- гума и
финишер )
камион кипер
комада 5
грејдер
комада 1
багер
комада 1
скип
комада 1
миксер
комада 1
утоварна лопата
комада 1
цистерна
комада 1
вибро плоча
комада 2

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, понуђач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем седећих доказа:
1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1. Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда,
2) Услови из члана 75. став 1. тачка 2. Закона.
- Доказ: Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уврење основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице односно његов законски заступник није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре или неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта законског
заступника. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђивано 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 (захте се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 3. Закона
- Доказ: Правна лица: Потврде Привредног или Прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне реигистре да код тог органа неије регистровано,
да му је као привредном субјекту изречема мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда;
Физичка лица: Порврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење пунуда.
4) Услов из члана 75. став 1. тачка 4. Закона.
- Доказ: Уверерење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију де
се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не мође бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5) Услов из члана 75. став 2 закона,
Доказ: Потписан и оверен образац Изјаве(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа.
1) Да располаже финансијским капацитетом,
Доказ:
- Извештај НБС о блокади рачуна за последњих 12 месеци од објављивања Позива где се види да
понуђач није био у блокади дуже од 10 дана узастопно или 30 дана са прекидима у траженом
периоду.
- Потврде које издају пословне банке да укупни промет по банкарским рачунима у последње две
године не може бити мањи од 80.000.000 динара (за задње две године – 2014. и 2013. година)
- Потврда од АПР-а, која није старија од 2 месеца од дана отварања понуда. којом понуђач мора
да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни
стечајни поступак.

2) да располаже кадровским капацитетом.
Доказ: образац М3А и и фотокопија радне књижице за стално запослене раднике, а за
одговорног извођача радова копија личне лиценце: 410 или 412 или 418, са важећом потврдом
Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце измирио обавезе плаћања чланарине
Инжењерској комори. За наведеног носиоца лиценце који је код понуђача стално запослен
доставити и фотокопију радне књижице и М3А образац, односно за носиоца лиценце који није
стално запослен код понуђача доставити 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 уз изјаву понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем
бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци. Ако у уговору није наведена ова
јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се наручилац и одговорни извођач радова
обавезати да ће наведено лице бити на располатању за време реализације конкретне јавне
набавке.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем овај услов мора да испуни самостално, без
подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача наведени услов понуђачи могу да испуне
заједно.
3) да располаже техничким капацитетом.
Доказ: Фотокопије књиговодствених картица основних средства или фотокопије пописних
листа састављених на дан 31.12.2014. године (само за тражени технички капацитет) уз обавезно
обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом или достављањем
фотокопија саобраћајних дозвола за моторна возила и радне машине важећих на дан отварања
понуда. Копија пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. године (обавезно обележити
маркером опрему тражену конкурсном документацијом). Техничку опремљеност за набавку
опреме у текућој години, понуђач може доказати достављањем рачуна и отпремнице добављача
или достављањем фотокопија саобраћајних дозвола за моторна возила и радне машине важећих
на дан отварања понуда.
Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о лизингу, у ком случају је
понуђач у обавези да приложи фотокопију уговора о лизингу.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем овај услов мора да испуни самостално без
подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача наведени услов понуђачи могу да испуне
заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4). Додатне услове група
понуђача испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4).
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Уколико понуђач наступа са подиyвођачем, додатне услове испуњава самостално без
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити и виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом који се уређује електронски
документ, осим у колико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
одганом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којим понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописан начин.

V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику и ћириличком писму.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуде се подносе у запечаћеној коверти непосредно или препорученом пошиљком на
адресу Општина Црна Трава, ул. Трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, са назнаком
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 07/2015 – Грађевински радови на реконструкцији –
асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма. - (НЕ ОТВАРАТИ) ”.
Краjњи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу jaвних набавки односно до 06.04.2015. године, до 12,00 часова, без обзира на
начин подношења. Уколико рок истиче на дан који је нерадни или државни празник, као
последњи дан наведеног рока сматраће се први следећи радни дан.
Наручилац ће по пријему одрђене понуде, на коверти, односно на кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према распореду приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуде које наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку рока и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
наблаговременом.
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Понуда мора да садржи:
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);
- Доказе о испуњености услова из члана 75. Закона, наведене у Упутству како се доказује
испуњеност услова (поглавље V у конкурсној документацији);
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом
оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VII у конкурсној
документацији);
- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен
(образац VIII у конкурсној документацији);
- Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној
документацији), уколико је исте понуђач имао у фази припреме понуде;
- Образац изјаве о независној понуди, потписан и оверен печатом, дат под матерјалном и
кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији);
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, потписан и оверен
печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној
документацији);
- Образац изјаве о финансијском средству обезбеђења уговора (образац XII у конкурсној
документацији);
- Образац списка изведених радова на на изградњи и реконструкцији – асфалтирању
саобраћајница и путева, у предходнe 5 (пет) обрачунске године (2010., 2011., 2012., 2013, и 2014.),
(образац XIII у конкурсној документацији);
- Образац потврде о изведеним радовима издат од стране наручиоца (образац XIV у конкурсној
документацији)
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.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју по-нуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа на-кнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ОпштинаЦрна Трава, ул. Трг
Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, са назнаком:
,,Измена понуде за јавну набавку радова: - 07/2015 – Грађевински радови на
реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма – НЕ ОТВАРАТИ”
или
,,Допуна понуде за јавну набаку радова: - 07/2015 – Грађевински радови на реконструкцији
– асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма – НЕ ОТВАРАТИ” или
,,Опозив понуде за јавну набавку радова: - 07/2015 – Грађевински радови на реконструкцији
– асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма – НЕ ОТВАРАТИ” или
,,Измена и допуна за јавну набавку радова: - 07/2015 – Грађевински радови на
реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел –
Овчарска фарма – НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребо назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресе свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
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5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У обрасцу понуде ( поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самосталнo, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште понуђача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршења уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА.
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на изв-шење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 6. Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац послова, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоце,
- понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђење,
- понуђачу који ће издавати рачун,
- рачун на који бити извршено плаћање,
- обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна - ситуације. Плаћање се
вршити по обострано потписаним и овереним привременим ситуацијама и по окончаној
ситуацији- рачуну, у року не краћем од 15 и не дужем од 45 дана од дана испостављања ситуације
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- рачуна. У овај рок рачуна се и време потребно за оверу ситуације и стављање примедаба на
исту.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока.
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године од дана извршене
примопредаје радова.
8.3. Захтеви у погледу рока извршења радова
Рок извршења радова не може бити дужи од 30 календарских дана, од дана увођења
изабраног понуђача у посао.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, По договору, од-до, и сл.).
У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Место извршења радова је општина Црна Трава
8.4. Захтев у погледу рока важење понуде.
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писменом облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима са и без пораза на додату вредност, са урачу-натим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, наручилац ће поступати у складу са чланом
92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВИ И ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИ РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Минситарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштете животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне заштите.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА.
Понуђач који наступа самостално, односно група понуђача је дужан да у понуди
достави:
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, 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, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу, поред оригинал Потврде о
регистрацији менице, понуђач мора доставити и копију картона депонованих потписа који је
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издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице за озбиљност понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач, односно група понуђача
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 односно група понуђача не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење
посла:
- Понуђач односно група понуђача је у обавези да достави Писмо о намерама банке за
издавање безусловне и наплативе на први позив без права приговора, банкарске гаранције
гаранције за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора и са роком важности
30 дана дуже од уговореног рока завршетка радова. Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7
дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови заизвршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року:
- Понуђач односно група понуђача је у обавези да приликом подношења понуде, достави
Писмо о намерама банке за издавање безусловне и наплативе на први позив без права приговора
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне
вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока која гласи
на име наручиоца.
Изабрани понуђач се оабавезује да приликом предаје предмета уговора (записник о
примопредаји) преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у грантном року,
у износу од 5% од укупне вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног
грантног рока коjа гласи на име наручиоца
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писменом облику (путем поште, на адресу наручиоца, факсом
бр. 016811-123 или електронском поштом на e-mеil vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатник информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор достав-ити у
писменом облику и истовремнено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се напоменом ,,Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, Јавне набавке број 07/2015 Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска
фарма.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8. или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење
о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуда телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писменом
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примаран рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком речунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет јавне набавке који није
истоветан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је
да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за
добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 30. (тродесет) дана ду-жи од истека рока за коначно извршење посла. Ако
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОРИ МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА
Оцена и вредновање понуда за избор најповољнијег понуђача по јавном позиву за набавку
Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска
фарма, вршиће се на основу критеријума економски најповољније понуде, са следећим
елементима критеријума:
1. понуђена цена 90 пондера,
2. рефернце 10 пондера.
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Број пондера за одређени критеријум ће се израчунавати на следећи начин:
1) Број пондера за понуђену цену по формули:

Цмин
Ц =--------х90
Цпон
Ц = број остварених пондера на основу понуђене цене
Цпон = цена понуђача која се оцењује
Цмин = минимална понуђена цена
2) Број пондера за највећи број понуђених референци вреднује се по формули:
Rfpon
Brf  10 *
Rf max
где је:
Brf = број пондера који понуђач добија на основу броја понуђених референци
Rfpon = понуђени број референци
Rfmax = највећи број понуђених референци
По овом критеријуму утврђује се број пондера према броју (јединици мере) изведених
објеката (изградња и реконструкција) за период од претходних 5 (пет) календарских
година. Изведени или реконструисани објекти морају бити искључиво објекти предмета
јавне набавке, односно радови на изградњи и реконструкцији саобраћајница –
асфалтирање и путева и њихова појединачна вредност не може бити мања од
15.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Доказ:
Списак изведених радова (образац бр. XIII) из области предметне јавне набавке са
подацима о наручиоцу, датуму, врсти радова и укупном износу изведених радова уз
потврду издату и потписану од стране наведеног наручиоца или оверене окончане
ситуације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора односно изведеним радовима могу
бити на оригиналном обрасцу бр. XIV из конкурсне документације или издате од стране
наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе
које садржи образац бр. XIV из конкурсне документације.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Уколико две или више понуда имају исти рок извођења радова, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краће време извршења радова.
Уколико две или више понуда имају исти гарантни рок, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да
је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат у поглављу XI конкурсене
документације).
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за поврду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права понуђача мође да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља поштом, лично односно препорученом пошиљком са повратницом на
адресу општина Црна Трава, трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуде или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико
је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања. У том случају подношење захтева за заштиту права долази до
застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10. дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
80.000,00. динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуде на број жиро
рачуна: 840-742221843-57, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне
набавке број 07/2015, корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о доделу уговора такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000. динара,
односно такса износи 0,1% понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност
већа од 80.000.000. динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радње
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обуставу
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност набавке (коју ће
подносилац сазнати на отварању или из записника о отварању понуда) није веће од 80.000.000.
динара, односно 0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000.
динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Грађевински радови
на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма, ЈН бр. 07/2015
1) 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

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

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

1)

Назив 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
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Грађевински радови на реконструкцији –
асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма, ЈН бр. 07/2015.

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

__________________(Рок плаћања је 45 дана,
по пријему ситуације потписане од стране
овлашћеног лица наручиоца

Рок важења понуде

__________________(не може бити краћи од
60 дана од даана отврања понуде

Рок извођења радова

___________________Рок извођења радова не
може бити дужи од 30 календарских дана од
дана увођења извођача у посао од стране
надзорног органа

Гарантни период

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.
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VII

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Уговорне стране:
1. Општина Црна Трава, Црна Трава, трг Милентија Поповића 61, ПИБ 101064719, матични
број 07205694, текући рачун бр. 840-127640-67, коју заступа Славољуб Благјевић, председник
општине (у даљем тексту: Наручилац) и

2._______________________________, са седиштем у ______, ул. ____________, бр. ___, ПИБ:
___________, матичини број _________, рн. бр. ________________, наступајући као понуђач, (у
даљем тексту: Понуђач-Извођач), кога заступа директор __________________________________.
(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(остали из групе понуђача)
Напомена: Модел уговора, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава печатом и
потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
Основ уговора:
ЈН број 07/2015
Одлука о додели уговора ___________________
Понуда понуђача бр._____од _________ 2015. године
Члан 1.
Предмет уговора: Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског
пута Дел – Овчарска фарма, ЈН бр. 07/2015,
Радове који су предмет овог уговора извођач ће изводити на основу Одлуке о додели
уговора, бр. ___________, од __________.2015. године и понуде са техничким карактеристикама
бр. __________ од _________.2015. године, која је усвојена од стране Наручиоца, налази се у
прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора.
Члан 2.
Понуђач

наступа

са

подизвођачем

_____________________________________,

ул.

__________ из ________________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у
делу_________________________________________________________________)
(Напомена: Попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем)
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Вредност радова:
Члан 3.
Цена радова по овом уговору је _______________ динара без ПДВ-а, односно,
__________________ динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде
Извођача број __________ од __________.2015. године
Јединична цена по позицији из понуде је фиксна и не може се мењати.
Осим вредности радова, материјала, опреме и услуга неопходних за извршење уговора, цена из
става 1. овог члана обухвата и трошкове организације градилишта, примене мера заштите,
безбедноти и здравља на раду, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. Извођач не
може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без писмене сагласности
Наручиоца.
Услови и начин плаћања:
Члан 4.
Исплата за изведене радве из члана 1. овог уговора вршиће се, и то:
- На основу исправно испостављених и од стручног надзора оверених привремених и окончане
ситуације.
- Коначна исплaта ће се извршити након завршетка и комисијског пријема радова, окончаном
ситуацијом која мора износити минимум 10% од уговорене вредности сачињеним на основу
оверене грађевинске књиге испоручене и уграђене опреме и јединичних цена из понуде Понуђача
број ________ од ________2015. године. Стручни надзор ће исту оверити у року од 15 дана од
дана пријема ситуације. Плаћање ће се извршити у законском року од 45 дана након овере
ситуације.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених
радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена
из предмера и предрачуна који је саставни део овог уговора, које су фиксне и непроменљиве.
Члан 5.
Извођач се обавезује да на оверу и плаћање Наручиоцу испоставља ситуације за изведене радове
потписане од стране овлашћеног лица.
Уколико Наручилац делимично или у целости оспори испостављену ситуацију, дужан је да
исплати неспорни део ситуације, а спорни део се исплаћује са следећом привременом ситуацијом.
Период извођења радова
Члан 6.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Извођач у обавези да радове из предмета овог
уговора заврши у року од _______ календарских дана, по динамици наручиоца.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 7.
Извођач има право да привремено обустави извођење радова из члана 1. овог уговора, само у
случају:
- више силе сходно закону и - ако Наручилац, не изврши плаћање уредно достављене и оверене
привремене ситуације Извођача.
Извоћач је дужан да у писменој форми у року од 3 (три) дана од дана настанка узрока обавести
Наручиоца о привременој обустави радова.
Обавезе наручиоца-ивенститора
Члан 8.
Наручиоц се обавезује:
- да извођачу плати уговорну цену радова под условом и на начин одређен чл. 4. овог уговора.
- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача, о чему са
надзорним органом закључује посебан уговор или га именује решењем.
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Права и обавезе извођача
Члан 9.
Извођач радова се обавезује:
- да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему у складу са сопственом понудом број
_________ од __________.2015. године, која чини саставни део овог уговора;
- да радове из члана 1. овог уговора, изведе стручно и квалитетно својом радном снагом и
механизацијом, у свему према прописима, правилима струке, техничким условима и стандардима
који важе за ту врсту посла;
- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета, који одговарају
стандардима Републике Србије и у складу са техничким захтевима за извођење радова.
Члан 10.
Извођач је у оквиру понуђене и уговорене цене за извођење предметних радова, такође дужан да:
- у року од 3 дана од дана потписивања овог уговора, решењем одреди одговорног руководиоца
радова и да решење достави Наручиоцу,
- поступи по позиву надзорног органа за обављање радова и исте започне најдуже за 5 (пет) дана
од дана пријема позива за рад,
- поступи по примедбама надзорног органа у односу на квалитет радова које изводи,
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем
овде уговорених радова,
- у току извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал; наручиоцу поднесе захтев за
примопредају изведених радова, оверен од стране стручног надзора са предлогом окончане
ситуације,
- комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну,
- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова,у року
који одреди Комисија,
- након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и
механизацију.
Члан 11.
Уколико Извођач не отпочне са извођењем радова по позиву надзорног органа дуже од 5(пет)
дана, Наручиоц стиче право једностраног раскида овог уговора, уз подношења захтева за накнаду
штете, при чему овај уговор има снагу извршне исправе, што Извођач признаје без права
приговора.
Члан 12.
Извођач се обавезује да овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов захтев пружи на увид
сву документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима предвиђеним овим уговором.
Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца, односно стручног
надзора, те да уочене недостатке отклони о свом трошку.
Члан 13.
Извођач радова је дужан да изврши обезбеђење суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту
животне средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова 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 током извођења радова. Уколико Извођач радова не
изврши обавезе из става 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.
Гарантни рок
Члан 14.
Гарантни рок за квалитет радова је 2 (две) године и почиње да тече од дана комисијске
примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима
22

произвођача.
Члан 15.
У случају откривања недостатака у гарантном року Наручилац се обавезује да писмено о томе
обавести Извођача, у року од 15 дана од дана сазнања за недостатке.
Извођач се обавезује да у гарантном року из члана 14. овог уговора о свом трошку отклони све
нађене недостатке као и скривене мане
Раскид уговора:
Члан 16.
Наручиоц има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извођач признаје
без права приговора:
- ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном Понудом за извођење радова и
- ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа.
Члан 17.
Уговор се раскида писменом изјавом намере која се доставља Извођачу. Изјава мора да садржи
основ, односно образложење за раскид уговора.
Члан 18.
Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну
исправу без права приговора.
Висину штете из става 1 овог члана, утврђује Комисија, састављена од једног представника
Наручиоца и једног представника Извођача и једног представника Надзорног органа .
Члан 19.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања,
као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора, у року од 10 дана од
дана раскида уговора.
Прелазне и завршне одредбе:
Члан 20.
Саставни део овог уговора чини Конкурсна документација и усвојена Понуда Извођача број
_________ од _________2015. године.
Члан 21.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће
споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни
суд у Нишу .
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су 4 (четири) за наручиоца, а 2
(два) за извођача.

ЗА НАРУЧИОЦА
_____________________
Славољуб Благојевић – Председник општине

ЗА ИЗВОЂАЧА
_______________________
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

А.
A.1.
1.1

1.2

1.3

ОПИС РАДОВА

РАДОВИ
НА
КОНСТРУКЦИЈИ

КОЛОВОЗНОЈ

ПРЕТХОДНИ
РАДОВИ

ПРИПРЕМНИ

И

Геодетско обележавање осовине, леве
и десне ивице улице. Позиција
обухтава
сва
геодетска
мерења,
преношење геодетских података, из
шеме обележавања и попречних
профила, са пројекта на терен,
обележавања, осигурање и одржавање
обележених тачака у току извођења
радова, до предаје објекта Инвеститору.
Обрачун и плаћање по км` трасе у
складу са пројектом.
Рушење постојећих објекта. Позиција
комплетно рушење постојећих цевастих
пропуста на траси са утоваром и
транспортом на депонију коју одреди
Надзорни орган.
Одстрањивање грмља и ситног
дрвећа – позиција садржи чишћење
површина од дрвећа, шибља, отпадака и
свег прекомерног биљног материјала и
мора да обухвати ископавање пањева,
корења и одстрањивање свег штетног
материјала,
који
је
остао
при
одстрањивању грмља, стабла и пањева.
Овај рад обухвата одстрањивање грмља
до 10 цм дебљине, сечу стабала свих
дебљина (са кресањем грања, резање
стабла на прописну дужину), ископ,
извлачење и премештање пањева нових
и раније посечених стабала и све остале
радове, који су потребни за припрему
површине.
Обрачун количина према м2 очишћење
површине.

Јединица
мере

Редни
број

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ –
АСФЛАТИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ПУТА ДЕЛ – ОВЧАРСКА ФАРМА, Л= 1.500 метара

Количина

m`

1.500

m3

7.00

m2

1,200.00

Јединична
цена
ДИН

ИЗНОС ДИН
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1.4

1.5

1.6

A.2.
2.1

Сечење дрвећа са кресањем грана,
краћењем стабала на погодне дужине,
вађење пањева, слагање на депоније где
одреди надзор и дрвећа и грања ван зоне
радова. Уколико се дрвеће налази у
путном појасу, а инвеститор није
заинтересован за његово коришћење,
исечено дрвеће може се предати
власницима парцела поред којих су
посечена.
Количина је претпоставка пројектанта.
Демонтажа постојећих електро и ТТ
стубова
у
зони
радова
на
новопројектованој
саобраћајници
обухвата откоп и демонтажу постојећих
стубова у зони новопројектоване
саобраћајнице.
Након
демонтаже
стубова обавезна је њихово скадиштење
све до поновне монтаже према налогу
представника Јавних предузећа.
Обрачун по комаду уклоњених стубова.
Припрема радних спојева за наставак
асфалтирања.
Позиција
обухвата
степенасто
засецање
асфалтног
коловоза (д= 6 - 10цм.) на деловима код
фарме.
Засецање
извршити
пнеуматским чекићем са откопном
лопатицом или циркуларним резачем.
Линија засецања на површини коловоза
треба да је права. Степени засецања по
висини су равни висини изведених
слојева, са хоризонталним ходом од око
10 цм за асфалтне слојеве. Материјал
добијен рушењем утоварити у возило,
транспортовати на депонију коју одреди
Надзорни орган.
Обрачун изведених радова врши се по
метру дужном припремљеног коловоза
за наставак асфалтирања према горњем
опису.
УКУПНО А.1. ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ:

ko
m

180.00

ko
m

3.00

m`

65.00

m3

922.70

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ископ хумуса дебљине д= 20 цм. Рад
обухвата површински откоп хумуса са
транспортом или гурањем машинским
путем у депонију са стране у појасу
путног земљишта и чување хумуса у
привременој депонији. Дебљине слојева
ископа хумуса одређене су пројектом
геотехнике. Плаћање се врши по м3.
Количине према приложеној доказници.

350.00

322,945.00
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2.2

2.3

2.4

Машински ископ материјала за
потребе израде пута, одводних канала
до пројектом предвиђених кота у
пројекту са утоваром у возила и
одвозом у депонију, односно гурањем у
страну поред пута. Рад подразумева
80% машинског и 20% ручног рада уз
пажљив
ископ
због
могућности
налажења постојећих инсталација у
зони извођења радова. Позиција
обухвата грубо и фино планирање
довеженог материјала на депонију.
Количине према приложеној доказници.
Усвојено је да на траси има 70%
материјала III и IV категорије и 30%
материјала V категорије тла.
Плаћа се по м3 ископаног материјала.
- ископ материјала III и IV категорије
- ископ материјала V категорије

m3

5,323.51

m3

3,726.46

m3

1,597.05

Уређење
темељног
тла
саобраћајнице. Позиција обухвата
планирање и набијање, у режиму
оптималне влажности, темељног тла
(подтла) одговарајућим механичким
средствима до постизања потребног
степена
збијености
захтеваног
Техничким условима приложеним уз
пројекат.
Количине према приложеној доказници.
Обрачун и плаћање по м² уређеног
темељног тла.

m2

262.27

Израда насипа од кохерентног
материјала у слојевима до 30цм
дебљине на деловима проширења
коловоза и на свим деловима испод
доњих кота новопројектоване коловозне
конструкције. Позиција обухвата ископ
из позајмишта, допрему до места
уградње на STD 5000 м, разастирање са
евентуалним
влажењем
или
просушивањем, планирање и набијање
одговарајућим механичким средствима
до постизања потребног степена
збијености
захтеваног
Техничким
условима приложеним у пројекат.
Обрачун и плаћање по м3 уграђеног
материјала у збијеном стању.

m3

98.17
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2.5

Израда постељице новопројектованог
пута. Израда постељице у свему према
SRPS
U.E8.010,
са
планирањем,
квашењем или просушивањем и
сабијањем до постизања збијености 95%
по стандарном Прокторовом поступку и
носивости задовољавајуће вредност
CBR.
Количина према доказници.
Обрачун и плаћање по м² готове
постељице.

m2

9,036.55

УКУПНО А.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

A.3.
3.1

КОЛОВОЗНА KОНСТРУКЦИЈА
И ОДВОДЊАВАЊЕ
Израда доњег носећег слоја од
дробљеног каменог агрегата 0/63, у
слоју минималне дебљине д = 15 цм
коловозне конструкције пута. Позиција
обухвата набавку, допрему каменог
агрегата и уграђивање збијањем до
потребне збијености, у свему према
пројекту и Техничким условима.
Количине
према
приложеним
доказницама количина. Плаћа се по м³
уграђеног слоја у збијеном стању.
- основна траса

m3

2,327.55

m3

15.00

m3

2,312.55

m3

1,022.07

m3

11.25

m3

12.75

3

1,046.07

2

- мимоилазнице на траси (P=15m x 5
kom)
укупно каменог агрегата 0/63
3.2

Израда носећег слоја од дробљеног
каменог агрегата 0/31.5, у слоју
дебљине д = 15 цм. Позиција обухвата
набавку и уграђивање збијањем, до
постизања збијености, у свему према
пројекту и Техничким условима.
Количине
према
приложеним
доказницама количина.
Плаћа се по м³ уграђеног слоја у
збијеном стању.
- основна траса
- мимоилазнице на траси (P=15m2x 5
kom)
- прилазни путеви на деоници
(85m2x0.2m)
укупно каменог агрегата 0/31.5

m
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3.3

3.4

3.5

3.60

A.

Израда горњег носећег слоја од
битуминизираног дробљеног агрегата
БНС 22сА у слоју дебљине д = 7 цм на
траси. Позиција обухвата набавку
мешавине, емулзије за нове слојеве,
допрему и уградњу ваљањем у
слојевима
према
пројекту.
Количина према предмеру радова.
Плаћа се по м² уграђеног слоја BNS-а,
примљеног од стране надзорног органа.
- основна траса (површина мерена са
ситуације)
- мимоилазнице на траси
- прилазни путеви на деоници
укупно BNS 22sA
Израда бетонске кинете (силазне
риголе) низ косину насипа. Код
каналета је потребно извести место
улива на ивици насипа, и слапиште на
дну каналете. На размаку од 4,0 м
потребно је извести бетонске “прагове“,
како би се спречило померање
монтажних елемената. Елементи се
плажу на припремљену подлогу
сучељавањем, почев од дна каналете, а
спојнице се заливају цементним
малтером. Бетон за подлогу мора бити
МБ-25, а префабриковани бетонски
елементи од бетона МБ-40 отпорног на
дејство мраза и соли.
Израда асфалтне риголе са уградњом
сивих бетонских ивичњака 18/24 на
подлози од бетона МБ-20.
Комплетна израда.
Израда новопројектованих цевастих
пропуста на траси. Позиција обухвата
набавку, транспорт, постављање и
комплетну уградњу цевастих пропуста
на
траси
са
улазно-излазним
грађевинама. Обрачун по дужном м
комплетно
завршеног
армиранобетонског цевастог пропуста.
- цеваст пропуст ф 600
УКУПНО
А.3.
КОЛОВОЗНА
КОНСТРУКЦИЈА
И
ОДВОДЊАВАЊЕ

m2
m2
m2
m2

6,823.23
75.00
85.00
6,983.23

m'

35.00

m'

1,240.00

m'

48.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА КОЛОВОЗУ

A.1

ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

A.2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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A.3

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА И ОДВОДЊАВАЊЕ

УКУПНО А. РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦИ

ПРЕДМЕР САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

Рб.

број.
пози
ције
1)
1.1

Опис позиције

класа
матер.

Јед.
мере

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Стандардни саобраћајни
знакови
Троугаони страница 900 мм
2
ком
Кружни пречника 600 мм
2
ком
Осмоугаони пречника 600 мм
3
ком
Правоугаони 600x200 мм
2
ком

Кол.

јединична
цена

износ
динара

3
6
2
3

1
1.2

Носачи саобраћајних знакова
Једностубни цевни носачи
Л=2.6м
Једностубни цевни носачи
Л=3.4м

ком

8

ком

3
Свега (1):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1) ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Укупно:
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Назив позиције
A.1 ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Укупна цена без
ПДВ-а у дин.

A.2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
A.3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА И ОДВОДЊАВАЊЕ
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

УКУПНО:
ПДВ- 20%:
УКУПНО СА ПДВ-ом:

Датум________________

Потпис овлашћеног лица
________________________
М.П.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Понуђач
М.П.

__________________
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел
– Овчарска фарма, ЈН бр. 07/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ
Датум:___________________

_____________________________
М.П. потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке - Грађевински радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел –
Овчарска фарма, ЈН бр. 07/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

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
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Обавезујем се да ћу одмах по потписивању додељеног уговора о јавној набавци, положити
средства финансијског обезбеђења предвиђена уговором за јавну набавку - Грађевински
радови на реконструкцији – асфалтирању општинског пута Дел – Овчарска фарма, ЈН
бр. 07/2015

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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XIII ОБРАЗАЦ - СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
у претходнe 5 годинe (2010., 2011., 2012., 2013. и 2014. година)
НАРУЧИЛАЦ
(Инвеститор)

ВРСТА
радова
(предмет уговора)

Период
извођења

ВРЕДНОСТ
ПОСЛА без
ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Укупна вредност:

Датум:
__________________

ПОНУЂАЧ
____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
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XIV ОБРАЗАЦ – П О Т В Р Д А
______________________________
Назив инвеститора (наручиоца)
______________________________
адреса
Овим потврђујемо да је предузеће
______________________________________________, из _________________________
___________________________________________________________________________
(написати облик наступања: а) самостално б) члан групе ц) овлшћени члан групе д) подизвођач)

за потребе Инвеститора (наручиоца)
________________________________________________________________,
Квалитетно и у уговореном року извело радове
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________ (навести врсту услуга - радова) у вредности од
______________________ динара без ПДВ-а, а на основу уговора
________________________ од _________________.
Ова потврда се издаје ради учешћа у јавним набавкама и у друге сврхе се не може користити.
Инвеститор (наручиоц) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе
наведени подаци тачни.
Контакт особа инвеститора (наручиоц): ____________________________.
Телефон: ______________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.
______________________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.

36

