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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број 395/16 од 01.09.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.
396/16 од 01.09.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
- Санација два одбојкашка терена и терена за фудбал у
укупној површини од 2.581 m2 и израда
мултифункционалне
подлоге у две боје ЈНМВ бр. 04/16
Конкурсна документација садржи:
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница наручиоца:
Радно време наручиоца:

Установа спортско-туристички центар „Бајина Башта“
Кнеза Милана Обреновића 34/2
www.taradrina.com
07:00h– 14:30h

2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
3. Предмет јавне набавке: радови – Санација два одбојкашка терена и терена за фудбал
у укупној површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне подлоге у две боје.
4. Контакт: Синиша Спасојевић
email: stcbbasta@gmail.com,
fax: 031/865-370
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II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис набавке: Санација два одбојкашка терена и терена за фудбал у укупној површини
од 2.581 m2 и израда мултифункционалне подлоге у две боје.
Назив набавке: ЈНМВ бр. 04/16 – Санација два одбојкашка терена и терена за фудбал у
укупној површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне
Ознака из општег речника набавке: 45236119 – Радови на обнављању спортских терена.

III

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Санација два одбојкашка терена и терена за фудбал у укупној
површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне подлоге у две боје.
ПРЕДМЕР РАДОВА:

Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Опис позиције
1
Брушење и санирање постојећих линија на
фудбалском терену и на терену за одбојку
машином са тањирастим диском.
Прање целе површине терена.
Чишћење и обрада пукотина у асфалту.
Постављање гумено-сунђерасте траке
ширине 3cm.
Попуњавање пукотина еластичном смесом
и crack filter binder-om.
Наношење првог слоја прајмера на
пукотине и поравнавање истих са crack pach
binder-om.
Наношење другог слоја прајмера на
пукотине и поравнавање истих са crack pach
binder-om.
Стављање бандаж траке на саниране
пукотине.
Покривање бандаж трака у ширини од 1m
са acrylic resurfacer-om.
Нивелисање благих удубљења-неравнина
на целом терену.
Фино равнање и брусење новопостављеног
материјала.
Kопање дренажних канала са бочне стране
игралишта.
Завршно чишћење терена и детаљно прање
целе површине.
Наношење I слоја мешавине acrylic
resurfacer-a са кварцним песком и водом.
Наношење II слоја мешавине acrylic
resurfacer-a са кварцним песком и водом.
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Јед.
мере
2

Кол.
3

m

360,00

m2
m

2.581,00
565,00

m

565,00

m

565,00

m

565,00

m

565,00

m

565,00

m2

600,00

m2

450,00

m2

1.015,00

m

70,00

m2

2.581,00

m2

2.581,00

m2

2.581,00

16

17
18
19
20

21

Додатно равнање малих неравнина и
наношење додатних слојева acrylic
resurfacer-a на делове терена где има
удубљења.
Мерење терена и уцртавање тачних
димензија фудбалског и терена за одбојку.
Наносење I слоја плаве боје.
Наношење зелене боје на унутрашњу
страну игралишта.
Наношење II слоја боје на целу површину
тако да део око гола, центар и површина око
терена буде плава а средина зелена.
Мерење тачних димензија терена за фудбал
и одбојку и уцртавање линија беле боје
дебљине 5cm у складу са прописима.

m2

300,00

kom

1,00

m2

1.513,00

m2

1.124,00

m2

2.637,00

m

342,00

Слика 1.
Напомена: уколико је било где у Конкурсној документацији споменут робни знак, патент, тип или
произвођач, сматра се да је пропраћено речима „или одговарајуће“.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
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. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
При састављању понуде понуђач је дужан да изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде .
У случају подношења понуде са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава горе наведене услове, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове (дефинисане горе наведеним тачкама 1. до 3., док додатне услове (ако их је
наручилац дефинисао) испуњавају заједно. Услов дефинисан тачком 4. мора да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве (образац изјаве дат је у
поглављу VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом (горе наведене тачке 1. до 3.), осим услова под тачком 4. који
испуњава достављањем важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке у виду неоверене копије.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Да понуђач има минимум једно лице запослено или ангажовано по уговору - одговорног
извођача са одговарајућом важећом лиценцом Инжењерске коморе (видети на сајту ИКС линк: http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=izvodjaci).
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ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац ХII. и копија одговарајуће лиценце
Инжењерске
Коморе
Србије
(видети
на
сајту
ИКС
линк:
http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=izvodjaci) са копијом потврде Инжењерске Коморе
Србије о важности лиценце, заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу:
за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен - фотокопија радне књижице и
М3А или МА образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или
други уговор о радном ангажовању.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Установа спортско-туристички центар „Бајина Башта“, Кнеза
Милана Обреновића 34/2, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – Санација два
одбојкашка терена и терена за фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и израда
мултифункционалне ЈНМВ бр. 04/16 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 13.09.2016. године до 12:00 часова.
Отварање понуда обавиће се дана 13.09.2016. године са почетком у 12:15 часова у
просторијама Наручиоца.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1) Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању обавезних и
допунских услова дефинисаних чл. 75. и 76. Закона;
2) Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде ;
3) Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора ;
4) Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди ;
3. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Кнеза Милана Обреновића 34/2,
Бајина Башта, са назнаком:
„Измена понуда за јавну набавку радова – Санација два одбојкашка терена и терена за
фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне подлоге у две боје
- ЈНМВ бр. 04/16 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Санација два одбојкашка терена и терена за
фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне подлоге у две боје
- ЈНМВ бр. 04/16 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Санација два одбојкашка терена и терена за
фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне подлоге у две боје
, ЈНМВ бр. 04/16 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Санација два одбојкашка терена и
терена за фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне подлоге
у две боје, ЈНМВ бр. 04/16 – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од пон;
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 уговара 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
Плаћање вирмански, по пријему исправне ситуације, у року од 45 дана у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(“Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2.Захтев у погледу рока, места извршења радова и гарантног рока
Место извођења: спортски центар Бајина Башта
Рок извођења радова: до 30 дана од дана закључења Уговора.
Гарантни рок: три године од дана потписивања Записника о примопредаји радова.
8.3.Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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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 не може мењати
понуду.
9. Финансијско обезбеђење
- Понуђач је дужан да у понуди достави:
Оверену и потписану бланко соло меницу са меничним овлашћењем за озбиљност
понуде, као гаранцију да ће изабрани понуђач приступити потписивању уговора са
наручиоцем (лицитациона гаранција) и то у износу од 10% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а. Меницу понуђач обезбеђује о свом трошку.
Меница мора бити неопозива,безусловна, без права на приговор и платива на први
позив, са роком важења 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. Меница, односно
менично овлашћење не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које
одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду,
или
-понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, или
-понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документације.
Уколико понуђач не достави меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде,
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
- Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније 5 (пет) дана
од дана закључења уговора достави:
- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 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 уговора без ПДВ-а.
Уз меницу обавезно доставити доказ да је меница регистрована код Народне банке
Србије, односно захтев за регистрацију менице издат од пословне банке.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора а најкасније у року
од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора преда наручиоцу меницу за добро пзвршење
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро
извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико:
- Извођач не буде поштовао рок за испоруку предметних добара (гаранција за добро, односно
квалитетно извршење посла или тзв. чинидбена гаранција), који је дефинисан у техничкој
спецификацији или
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- Извођач коме је додељен уговор не изврши испоруку добара у уговореном квалитету који је
дефинисан у техничкој спецификацији.
- Извођач не достави сву потребну атестну документацију.
- Извођач се обавезује да приликом потписивања Уговора достави средство финансијског
обезбеђења као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини 10% од
укупне вредности уговора (без урачунатог ПДВ-а) са роком важности 30 (тридесет) дана дуже
од дана истека понуђеног и уговореног гарантног рока за изведене радове.
Извођач је дужан да достави доказ да је меница регистрована код Народне банке
Србије, односно захтев за регистрацију менице издат од пословне банке.
Меница мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први
позив, са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана када истиче гарантни рок.
Меница, односно менично овлашћење не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчитп меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико:
1) уколико Извођач не отклони грешке у гарантном року.
1. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
2. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење
уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
3. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
4. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
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Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу: Кнеза Милана
Обреновића 34/2, електронске поште на stcbbasta@gmail.com, или факсом на број: 031/865370) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 04/16“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
5. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стучне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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6. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“
без ПДВ-а.
7. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок ивођења радова, а у колико је и тај
рок исти као најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи
гарантни рок за изведене радове.
8. 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 (поглавље VI).
9. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
10. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог закона .
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
stcbbasta@gmail.com, факсом на број 031/865-370 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и у уколико је подносилац захтева у складу са чланом
63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
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 5 дана од дана
пријема одлуке.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне
набавке поводом које се подноси захтев, сврха: Републичка административна такса, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
20. Рок у коме ће бити донета Одлука о додели уговора
Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања
понуда. Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници у року од 3 дана од дана њеног доношења.
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 ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке радова - Санација два
одбојкашка терена и терена за фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и израда
мултифункционалне подлоге у две боје, ЈНМВ број 04/16, испуњава све услове из чл. 75. и
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
5. Да испуњава додатне услове у погледу кадровског капацитета.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступшник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач __________________________________ у поступку јавне набавке радоваСанација два одбојкашка терена и терена за фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и
израда мултифункционалне подлоге у две боје, ЈНМВ број 04/16, испуњава све услове из
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____________________ од _____________ за јавну набавку радова - Санација два
одбојкашка терена и терена за фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и израда
мултифункционалне подлоге у две боје, ЈНМВ бр. 04/16.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1.

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:
(заокружити)
1) САМОСТАЛНО
2) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
3) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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3.

1.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

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

2.

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

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

4.

Назив учесника у заједничкој
понуди:

1.

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

Назив учесника у заједничкој
понуди:

2.

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

Назив учесника у заједничкој
понуди:

3.

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. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ПРЕДМЕР РАДОВА: Санација

два одбојкашка терена и терена за фудбал у укупној
површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне подлоге у две боје

Ред.
бр.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Опис позиције
1
Брушење и санирање постојећих
линија на фудбалском терену и на
терену за одбојку машином са
тањирастим диском.
Прање целе површине терена.
Чишћење и обрада пукотина у
асфалту.
Постављање
гумено-сунђерасте
траке ширине 3cm.
Попуњавање пукотина еластичном
смесом и crack filter binder-om.
Наношење првог слоја прајмера на
пукотине и поравнавање истих са
crack pach binder-om.
Наношење другог слоја прајмера
на пукотине и поравнавање истих
са crack pach binder-om.
Стављање бандаж траке на
саниране пукотине.
Покривање бандаж трака у
ширини од 1m са acrylic resurfacerom.
Нивелисање благих удубљењанеравнина на целом терену.
Фино
равнање
и
брусење
новопостављеног материјала.
Kопање дренажних канала са
бочне стране игралишта.
Завршно чишћење терена и
детаљно прање целе површине.
Наношење I слоја мешавине acrylic
resurfacer-a са кварцним песком и
водом.
Наношење II слоја мешавине
acrylic resurfacer-a са кварцним
песком и водом.
Додатно равнање малих неравнина
и наношење додатних слојева
acrylic resurfacer-a на делове терена
где има удубљења.

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена
без ПДВ-а

Јед. цена
без ПДВ-а

2

3

4

5

m

360,00

m2

2.581,00

m

565,00

m

565,00

m

565,00

m

565,00

m

565,00

m

565,00

m2

600,00

m2

450,00

m2

1.015,00

m

70,00

m2

2.581,00

m2

2.581,00

m2

2.581,00

m2

300,00
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Укупан
износ без
ПДВ-а
6=3х4

17
18
19

20

21

Мерење терена и уцртавање
тачних димензија фудбалског и
терена за одбојку.
Наносење I слоја плаве боје.
Наношење
зелене
боје
на
унутрашњу страну игралишта.
Наношење II слоја боје на целу
површину тако да део око гола,
центар и површина око терена буде
плава а средина зелена.
Мерење тачних димензија терена
за фудбал и одбојку и уцртавање
линија беле боје дебљине 5cm у
складу са прописима.

kom

1,00

m2

1.513,00

m2

1.124,00

m2

2.637,00

m

342,00

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А:
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а:
ПОСЕБНО ИСКАЗАН ПДВ:
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом:
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене
у колони 3.)
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива трошкове које понуђач има у реализацији изведених радова.
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном
понуда ће се одбити.
- укупан износ без ПДВ-а;
- посебно исказан ПДВ;
- укупан износ са ПДВ-ом.
НАПОМЕНА:
Сваком позицијом овог предмера и предрачуна предвиђа се испорука на место градње свог
потребног материјала, његово уграђивање и повезивање како је позицијом предвиђено
испитивање и пуштање у исправан рад, као и довођење у исправно стање оштећених места.
Сав употребљени материјал мора бити првокласан и да одговара нашим стандардима. Сви
радови морају бити изведени стручном радном снагом, одговарајућим алатом и у складу са
прописима из ове области.
Датум

Понуђач
М.П.

_________________________

_________________________
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6.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Санација два одбојкашка терена и терена
за фудбал у укупној површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне

Укупна вредност без ПДВ-а:
Укупна вредност са ПДВ-ом:

Рок и начин плаћања:

Плаћање
вирмански,
по
пријему
исправне ситуације, у року од 45 дана у
складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број
119/2012 и 68/2015).

Рок важења понуде
(минимум 30 дана од дана
отварања понуда):

_____ дана од дана отварања понуде

Рок извођења радова:

_____ дана од дана закључења Уговора
(не дужи од 30 дана).

Гарантни рок:

_____ године од дана потписивања
Записника о примопредаји радова (не
краћи од 3 године).

Датум

Понуђач
М.П.

_________________________

_________________________

Напомена:
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 који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VIII

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 04/16 –
САНАЦИЈА ДВА ОДБОЈКАШКА ТЕРЕНА И ТЕРЕНА ЗА ФУДБАЛ У УКУПНОЈ ПОВРШИНИ ОД 2.581
M2 И ИЗРАДА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ ПОДЛОГЕ У ДВЕ БОЈЕ, закључује се

УГОВОР
о јавној набавци: САНАЦИЈА ДВА ОДБОЈКАШКА ТЕРЕНА И ТЕРЕНА ЗА ФУДБАЛ У УКУПНОЈ
ПОВРШИНИ ОД 2.581 M2 И ИЗРАДА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ ПОДЛОГЕ У ДВЕ БОЈЕ

Уговорне стране:
1. НАРУЧИЛАЦ: Установа спортско-туристички центар „Бајина Башта“
ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта
ПИБ: 101000368
Матични број: 17311301
Рачун бр.: 840-452664-39
коју заступа директор Дејан Млађеновић
( у даљем тексту: Наручилац)
2. ПОНУЂАЧ:
_____________________________________________
Адреса:_______________________________________
ПИБ:_________________________________________
Матични број:_________________________________
Рачун бр.: ____________________________________
отворен код пословне банке_____________________
кога заступа директор___________________________
( у даљем тексту: Извођач радова)
ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ПОДИЗВОЂАЧИ:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Члан 1.
Предмет Уговора је Санација два одбојкашка терена и терена за фудбал у укупној
површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне подлоге у две боје и ближе је одређен
усвојеном понудом Извођача број __________ од ________2016. године, која је саставни део
овог уговора.
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Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну
снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и
припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су
предмет овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно
________________________________динара без ПДВ-а, односно ____________________са ПДВом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ____________ од ___.___.
2016. године.
Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је финансијским планом Наручиоца
за 2016. годину.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
- у року од 45 дана од дана испостављања фактуре/ситуације које су сачињене на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр._______
од _________2016. године и потписане од стране стручног надзора.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију
Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног
обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права
приговора.
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ дана (не
дуже од 30) од дана закључења овог Уговора.
Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник.
Утврђени рок може се мењати уз сагласност Наручиоца, и продужава се уколико временске
прилике онемогућавају несметано извођење радова.
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз
сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за
околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писмени споразум.
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У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока
због околности које су настале у време доцње.
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је
да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 1‰ (промил) од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења.
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим
законским прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом и овим
уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођач се обавезује:
- да без одлагања, а пре почетка радова достави потписану и оверену изјаву одговорног лица
извођача радова о врсти подлоге која ће бити уграђена са спецификацијом материјала по
позицијама и слојевима уградње, по понуди која је саставни део овог уговора;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту
посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних
прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који
регулишу ову област да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим
на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за
њихов пријем;
- да по завршеним радовима у року од два дана отклони сав преостали материјал;
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;
- да достави упутство о коришћењу подлоге;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен
чланом 2. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.
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Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза
Извођача.
Наручилац се обавезује да обезбеди монофазну струју, осветљење и воду на терену.
Члан 9.
Извођач се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Наручиоцу бланко соло
меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30
дана дуже од важности обавеза по уговору, која мора бити безусловна и платива на први позив, а
у корист Наручиоца.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да
продужи важење менице.
У случају истека рока важења меница док је извођење радова који су предмет овог уговора у
току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручилац преда меницу за
отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и са роком
важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први
позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.
Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева
Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити
по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи ______ године (не краће од три године ) рачунајући
од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора,
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за
руковање.
Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом
трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених
материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по
пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за
отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право
да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
Члан 12.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је
налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
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Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу
квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају је употребљен неквалитетни материјал, Наручилац има право да тражи да Извођач
поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са захтеваним
стандардима.
Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог
Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Члан 13.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко
Подизвођача__________________________предузећа са седиштем у _________________,
ПИБ__________________, МБ___________________.
Подизвођача__________________________предузећа са седиштем у _________________,
ПИБ__________________, МБ___________________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове од
стране подизвођача, као да их је сам извео.
Члан 14.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова,
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор, Наручиоца.
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне
цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ за које
се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до
10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Члан 15.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши
комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и
Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним
атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од
стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове
поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Технички пријем радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
Члан 16.
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 понуде које су фиксне и непроменљиве.
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Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.
Члан 17.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- ако извођач на дан закључења уговора не достави менице, у ком случају Наручилац има право
на активирање менице за озбиљност понуде;
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач
не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога
прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног
надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 18.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет
овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у
наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене
предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид
уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да
Инвеститору преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним
радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид
уговора.
Члан 19.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других важећих прописа.
Члан 20.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- понуда Извођача бр. ________ од __________2016. године и
Члан 21.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 22.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 23.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.
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НАРУЧИЛАЦ
С.Т.Ц. «Бајина Башта»
директор
Дејан Млађеновић

ИЗВОЂАЧ
____________________________
(назив и седиште фирме)
_____________________________
(име и презиме овлашћ. лица)

__________________________
( потпис и печат )

_______________________________
(потпис и печат)
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
_______________________________
(назив и седиште фирме)
_______________________________
(име и презиме овлашћ. лица)
________________________________
( потпис и печат)

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, 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 средстава 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, понуђач __________________________________, даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке радова - Санација два одбојкашка терена и терена за фудбал у укупној
површини од 2.581 m2 и израда мултифункционалне подлоге у две боје, бр ЈНМВ 04/16,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Понуђач
М.П.

_________________________

_________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити огранизацију 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 ЧЛАНА
75.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАКАМА

У складу са чланом 75. став 2. Закона, понуђач __________________________________, даје:

ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАКАМА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо при
састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач
М.П.

_________________________

_________________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
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ХII. ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Ред.
број

Име и презиме

Стручна спрема

Број лиценце

1.
2.
3.

НАПОМЕНА: Уз овај образац доставити фотокопије: копија одговарајуће лиценце Инжењерске
Коморе Србије (видети на сајту ИКС - линк: http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=izvodjaci) са
копијом потврде Инжењерске Коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказима о радном
статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен
- фотокопија радне књижице и М3А или МА образац, односно за носиоца лиценце који није
запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених
и повремених послова или други уговор о радном ангажовању.
Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди.
Образац оверава и попуњава одговорно лице учесника у заједничкој понуди.

место________

потпис овлашћеног лица
М.П.

датум_______

_____________________
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