Број КД:2670
Дана: 08.05.2020. године

Јавно Комунално Предузеће
„Милош Митровић“
Велика Плана
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА
УСЛУГЕ – УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 14/2020
УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 36
ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ: (11.05.2020.године)

Рок за достављање понуда

19.05.2020. године до 11,00 часова

Јавно отварање понуда

19.05.2020. године до 11,15 часова
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Велика Плана, мај 2020.година
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), и Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2671 од
08.05.2020.године. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2672 од 08.05.2020.
године. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуга – „ Услуге грађевинских машина”,ЈН бр. 14/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и
сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди

Напомена:
Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних
набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације,
као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63.
ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/2015
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП ,,Милош Митровић,,
Адреса: Војводе Мишића број 1. Велика Плана
ПИБ:101174845
Матични број:07160763
Интернет страница: http://jkpmilosmitrovic.rs/
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
На ову јавну набавку ће се примењивати: Закон о јавним набавкама; Закон о општем управном
поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама; Закон о облигационим
односима након закључења уговора о јавној набавци; Правилници које је донело надлежно
министарство и који уређују поступак јавних набавки по Закону, као и други закони и прописи
који важе у Републици Србији.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 14/2020 су услуге – Услуге грађевинских машина
4. Контакт (лице или служба)
Лица задужена за техничке карактеристике: Радоичић Марјан, инжењер машинства, контакт
телефон: 060/5511987, Савић Бојан, извршни директор; 026/515-009
Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне набавке
контакт телефон: 063/221975, е-mail : jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com
5. Јавни позив
Наручилац ЈКП Милош Митровић Велика Плана, Војводе Мишића бр. 1, позива све
заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном
документацијом, а на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки од 19.05.2020.године :http://portal.ujn.gov.rs/ за прикупљање понуда у поступку јавне
набавке мале вредности добара.
6. Рок за достављање понуда
Понуда се сматра благовременом ако на адресу наручиоца стигне најкасније до 11,00 часова
дана 19.05.2020. год. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која на адресу
наручиоца буде приспела после 11,00 часова дана 19.05.2020. године.
7. Отварање понуда
Отварање понуда обавиће јавно пред комисијом дана 19.05.2020. године у 11:15 часова у
просторијама наручиоца ЈКП „ Милош Митровић“ Велика Плана, улица Војводе Мишића бр. 1.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. У поступку отварања понуда
активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача
који присуствују отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда, предају
Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. У
случају присуствовања отварању понуда законског заступника понуђача неопходно је да се
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исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистре, ОП-образца и сл.
Наручилац о поступку отварања понуда води записник у који се уносе следећи подаци:
1. Датум и време почетка отварања понуда
2. Предмет и процењена вредност јавне набавке
3. Имена чланова комисије за јавну набавку који учествују у поступку отварања понуда
4. Имена представника понуђача који присуствују отварању понуда
5. Имена других присутних лица
6. Број под којим је понуда заведена
7. Назив понуђача, односно шифра понуђача
8. Понуђена цена
9. Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума
10. Уочени недостаци у понудама
11. Евентуалне примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом
отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда.
У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Понуда за коју је
поднето обавештење о повлачењу, неће се отварати и биће враћена понуђачу, као и понуда
приспела после назначеног рока. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка,
потписују и преузимају овлашћени представници понуђача и чланови Комисије за јавну
набавку.
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у
складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. Наручилац је дужан да понуђачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда достави записник у року од 3 (три) дана од дана
отварања понуда. Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 5
дана од дана јавног отварања понуда.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 14/2020 су услуге – Услуге грађевинских машина;
Ознака из Општег речника јавних набавки: 4552000 - Изнајмљивање опреме за земљане радове
са оператером.
2. Партије
Јавна набавка је обликована по партијама:
Партија 1. – Рад грејдера.
Партија 2. – Рад утоваривача.
Партија 3. – Рад багера точкаша са обртним постољем.
Партија 4. – Рад багера гусеничара са обртним постољем.
Партија 5. – Рад комбиноване машине .
Партија 6. – Рад булдожера.
Партија 7. – Рад ваљка.
Партија 8. – Рад возила за разгушивање канализације под притиском .
Партија 9. – Рад машинама на подбушивању саобраћајница и земљаних терена.
Партија 10. – Рад камиона на превозу земље и шута.
Партија 11. – Рад компресора.
3. Процењена вредност набавке укупно износи без ПДВ-а – 3.900.000,00 а по партијама:
Партија 1. –
Партија 2. –
Партија 3. –
Партија 4. –
Партија 5. –

Рад грејдера.......................................................................................612.000,00
Рад утоваривача................................................................................540.000,00
Рад багера точкаша са обртним постољем.....................................165.000,00
Рад багера гусеничара са обртним постољем................................198.000,00
Рад комбиноване машине................................................................ 504.000,00
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Партија 6. – Рад булдожера....................................................................................650.000,00
Партија 7. – Рад ваљка............................................................................................420.000,00
Партија 8. – Рад возила за разгушивање канализације под притиском ............150.000,00
Партија 9. – Рад машинама на подбушивању саобраћајница и земљаних терена...405.000,00
Партија 10. – Рад камиона на превозу земље и шута...........................................216.000,00
Партија 11. – Рад компресора..............................................................................40.000,00
3.Остали услови везани за предмет јавне набавке:
- Наручилац ће за сваку партију понаособ оцењивати и вредновати понуде, те ће се за
сваку партију склапати посебан уговор.
- Период реализације уговора који се закључи са најповољнијим понуђачем односно период у
оквиру које ће се вршити услуге је 12 месеци рачунајући од дана закључења уговора.
- Услуге грађевинских машина ће се обављати сукцесивно, а према динамици и захтевима
наручиоца.
- Количине и опис услуга ( таксативни описи партија, количина и обима услуга) су ближе
одређени у техничкој спецификацији конкурсне документације наручиоца.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
И СЛ.
Партија
1

Партија
2

Партија
3

Партија
4.

Партија
5.

опис услуга
Рад грејдера на одржавању путних банкина, равнању пољских ,
некатегорисаних путева и улица , просецање запуштених путева,
планирање шљунка и камена насутог на некатегорисане путеве и
улице и други слични послови на територији општине Велика
Плана. Обрачун и плаћање радова према ефективним радним
сатима, очитаним са моточасовника машине

јед.мере
Радни сат

количина
170

Радни сат

90

Радни сат

30

Рад багера на одржавању и ископу путних јарака, водотокова,
2.реда, банкина, вађењу пањева и др слични послови. Рад са
машином подразумева утовар у возило (инвеститора) или
планирање ископаног материјала по околном терену. Код извођења
радова на јавним саобраћајницама извођач брине о безбедности
саобраћаја и пешака. Сви радови се изводе на територији општине
Велика Плана.Обрачун и плаћање радова је према ефективним
радним сатима очитаним са моточасовника машине.
Опис услуга-Комбинована машина мин.снаге 60.KW

Радни сат

30

Рад
комбиноване
машине
на
откопавању
подземних
инсталација,копање ровова дим.40/60/80.цм. са одбацивањем
материјала на страну или са утоваром у возило,утовар расутих
материјала у возило инвеститора и др. послови намењни за тај тип
машине.Код извођења радова на јавним саобраћајницама извођач
брине о безбедности саобраћаја и пешака.Сви радови се изводе на
територији општине Велика Плана.Обрачун и плаћање радова је
према ефективним радним сатима очитаним са моточасовника
машине.

Радни сат

140

Рад утоваривача запремине кашике 2-3 м3 на утовару шута и
смећа, на просецању запуштених путева, вађењу мањих пањева и
шибља приликом крчења пољских путева, планирање и равнање
терена, уређење сметлишта и други слични послови на територији
општине Велика Плана.
Обрачун и плаћање радова је према ефективним радним сатима ,
очитаним са моточасовника машине
Опис услуга - Багер точкаш са обртним постољем сличан типу
БГХ600 или одговарајући
Рад багера на ископу канала на пољопривредним површинама за
одводњавање површинских вода, чишћење канала од шибља, дрвећа
и др. растиња, постојећих водотокова и јарака, одржавању малских и
њивских путева , вађење пањева, груписање пањева, просецање
зараслих путева и др слични послови. Рад са машином подразумева
по потреби утовар у возило (возило обезбеђује инвеститор) и одвоз
ископа на депонију или планирање ископаног материјала по
околном терену. Код извођења радова на јавним саобраћајницама
извођач брине о безбедности саобраћаја и пешака. Сви радови се
изводе на територији општине Велика Плана.
Опис услуга - Багер гусеничар са обртним постољем сличан типу
БГХ 1000 или одговарајући
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Партија
6.

Опис услуга- Булдозер (сличан типу ТГ 200 или већи)
Радни сат

90

Радни сат

140

Тура до
10.км.

25

м1

280

Тура до
10.км.

30

Радни сат

20

Рад булдожера на просецању запуштених путева, вађењу пањева и
шибља приликом крчења пољских путева,планирање и равнање
терена,уређење сметлишта и други слични послови на територији
општине Велика Плана.Обрачун и плаћање радова је према
ефективним радним сатима,очитаним са моточасовника машине.
Партија
7.

Партија
8.

Партија
9.

Партија
10

Опис услуга - Ваљак са вибрацијом тежи од 3,5 тона
Рад ваљка тежине преко 3,5 тона на ваљању различитих врста
подлоге,постељице,носећих слојева материјала насутих на путеве
и платое од шљунка и камена и други слични послови на
територији општине Велика Плана.Обрачун и плаћање радова је
према ефективним радним сатима очитаним са моточасовника
машине.
Опис услуга- Oдгушeњe и испирaњe пoд висoким притискoм вoдe
кaнaлизaциoних цeви oд Ø40 дo Ø1000мм у стaмбeним, jaвним и
индустриjским oбjeктимa спeциjaлним WOMA вoзилимa.
Oдгушeњe сe врши вoзилимa сa имплeмeнтирaним пумпaмa и
млaзницaмa кoje пoд висoким притискoм вoдe дo 200 бaрa
испирajу кaнaлизaциoну мрeжу; Рaзбиjaњe нaслaгa и кaмeнцa сa
зидoвa кaнaлизaциoних цeви; Чишћeњe мaснoћe и прљaвштинe
унутaр цeви; Oдгушeњe фeкaлнe и кишнe кaнaлизaциje, oдвoдних
линиja, вeртикaлa и хoризoнтaлa у oбjeктимa;
Испирaњe кaнaлизaциoних цeви свих прeчникa,
Опис услуга- подбушивање , кoристи се зa изгрaдњу кoмуникaциje
eлeктричних, oптичких, кaнaлизaциoних, вoдoвoдних, гaсних,
тeлeфoнских и свих других инстaлaциja od Ф50-Ф150
Ради се испoд рaзличитих прирoдних бaриjeрa - рeкa, улицa и
бeз утицaja нa сaoбрaћaj тaкo дa сe oн и у тoку извoђeњa рaдoвa
нeсмeтaнo oдвиja.
Опис услуга-Камионски превоз расутог терерта
Превоз терета камионом минималне запремине сандука од 15.м3

Партија
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Опис услуга-средњи грађевински компресор
нajчeшћe се упoтрeбљaвajу зa рушeњe рaзличитих мaтeриjaлa
пoсeбнo тврдих кao штo су бeтoн, циглa, кaмeн итд. гдe сe кoристe
чeкићи, пнeумaтскe бушилицe и сл, зa мaњa бушeњa кaмeнoлoмa, кao
и зa мaњe бушилицe. Moгу сe кoристити и зa бojeњe и фaрбaњe
зидoвa, плaфoнa, мeтaлa, дрвeтa и других рaзличитих мaтeриjaлa.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација је техничка спецификација.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1. Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4. Закона);
4) 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,
заштити животне средине,као и да му није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76.
ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона. Додатни услови за
учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона су:
1. Да понуђач није био неликвидан (блокиран рачун) дуже од 5 дана узастопно за
претходних 6 месеци од дана објављивања јавног позива.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) Закона и услов из члана
75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) Закона.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
додатни услов у погледу финансијског капацитета односно да није био неликвидан (блокиран
рачун) дуже од 5 дана узастопно за претходних 6 месеци од дана објављивања позива за
подношење понуда.
3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
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.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова.
2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
испуњава на следећи начин:
Редни
број

1.

Додатни услови

Потребни докази

Понуђач није
био неликвидан Копија странице са сајта Народне бајке Србије
(блокиран рачун) дуже од 5 дана « претраживање дужника у принудној наплати»
узастопно за претходних 6. месеци која се односи на понуђача.
од дана објављивања позива за
подношење понуда.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа уколико наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих обавезних услова не доказује
изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције Основног
суда, односно Уверења основног суда(које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод
из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих. Посебна напомена: Уколико Уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, потребно је поред Уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита;
3) Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и
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привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
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
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________у поступку јавне набавке услуга
– „Услуге грађевинских машина”, ЈН 14/2020, испуњава све услове из чл. 75. 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 нису осуђивани 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;
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 произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
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
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________у поступку јавне набавке услуга
– „Услуге грађевинских машина”, ЈН 14/2020, 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 нису осуђивани 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;
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).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверена печатом.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу и број телефона
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: ЈКП Милош Митровић Велика Плана, улица Војводе Мишића бр.
1, 11320 Велика Плана, са назнаком: ,, Понуда за јавну набавку услуга – Услуге
грађевинских машина , ЈН број 14/2020 – са назнаком партије на коју се понуда односи НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 19.05.2020. године до 11,00 часова .
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом, и наручилац ће је након окончања постпупка отварања понуда вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
- Сву документацију прописану Законом о јавним набавкама, позивом за поновним
подношењем понуда и конкурсном документацијом. У супротном ће понуда бити одбијена.
- Понуда се подноси на обрасцима из конкурсне документације. Понуђач мора у обрасцу
конкурсне документације попунити сва празна места, и то читко - хемијском оловком.
Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца понуде, које су исправљене од
стране понуђача, морају посебно бити оверене печатом понуђача и потписом овлашћеног лица
понуђача.
- Образац понуде који Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у истом наведени, а који садржи:
1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима
(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број и
порески идентификациони број, име лица овлашћеног за заступање, име особе за контакт,
контакт телефон, текући рачун, e-mail адреса)
2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи
од 30 дана.
3. Предмет, јединичну и укупну цену и износ припадајућег пореза на додату вредност.
4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
5. 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 садржи следеће податке:
1)
Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и
2)
Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована по партијама:
Партија 1. – Рад грејдера.
Партија 2. – Рад утоваривача.
Партија 3. – Рад багера точкаша са обртним постољем.
Партија 4. – Рад багера гусеничара са обртним постољем.
Партија 5. – Рад комбиноване машине .
Партија 6. – Рад булдожера.
Партија 7. – Рад ваљка.
Партија 8. – Рад возила за разгушивање канализације под притиском .
Партија 9. – Рад машинама на подбушивању саобраћајница и земљаних терена.
Партија 10. – Рад камиона на превозу земље и шута.
- Ознака из Општег речника јавних набавки: 4552000 - Изнајмљивање опреме за земљане
радове са оператером.
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Милош МИтровић Велика
Плана, ул. Војводе Мишића бр. 1, 11320 Велика Плана до рока за подношење понуда, са
назнаком:
„ Измена понуде за јавну набавку услуга – Услуге грађевинских машина, ЈН број 14/2020
- са назнаком партије на коју се измена односи - НЕ ОТВАРАТИ” или
„ Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге грађевинских машина, ЈН број 14/2020 са назнаком партије на коју се допуна односи - НЕ ОТВАРАТИ” или
„ Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге грађевинских машина, ЈН број 14/2020 са назнаком партије на коју се допуна односи - НЕ ОТВАРАТИ” или
„ Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге грађевинских машина, ЈН број
14/2020 – са назнаком партије на коју се измена и допуна односи - 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.
6. 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,понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално,или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу,а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача,уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. 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 садржи следеће податке:
1)Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем, и
2)Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова ).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање услуга која су предмет набавке врши се након извршење сваке појединачне услуге на
основу јединичних цена из понуде Извршиоца услуга, а у року од 45 дана након испостављања
привремених (кумулативних) ситуација - рачуна, односно, окончане ситуације. Привремена
(кумулативна) ситуација мора да садржи опис извршених услуга и мора бити потписана од
стране Извршиоца и овлашћеног надзора Наручиоца
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
9.2. Захтев у погледу средства финансијског обезбеђења
У случају избора понуђача за ову јавну набавку, најповољнији понуђач је дужан да у року од 5
(пет) дана од дана закључења уговора као средство финансијског обезбеђења достави
Наручиоцу за добро извршење посла БЛАНКО МЕНИЦУ, прописано потписану и оверену,
са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10 % од уговорене вредности без ПДВ.
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Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави следећа документа:
- прописано сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не
испуњава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница за добро
извршење посла биће на писани захтев враћена понуђачу у року од 30 (тридесет )дана након
извршења свих уговорених обавеза.
Средство обезбеђења се доставља за сваки уговор односно сваку партију посебено, без
обзира на то да ли је једном понуђачу додељен уговор за једну или више партија.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена се исказује у динарима.
У Обрасцу понуде потребно је исказати укупну цену за сваку партију без ПДВ,затим укупни
припадајући ПДВ изражен номинално у динарима, у складу са Законом о порезу на додату
вредност, као и укупну понуђену цену са ПДВ.
У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама
јединичне цене без ПДВ, као и укупну цену без ПДВ, износ ПДВ и укупну цену са ПДВ.
Цена је фиксна и непроменљива до завршетка посла. У обрасцу понуде цену је потребно
изразити нумерички и текстуално при чему, у случају несагласности, текстуално изражена
цена има предност у односу на нумерички изражену цену. Наручилац може да одбије понуду
због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је
понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у
могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако наручилац оцени да
понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача образложење свих њених
саставних делова које сматрају меродавним,у свему према члану 92. Закона.
11. 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.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству рударства и енергетике.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
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.
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у
горњем десном углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога потпис
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лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу,
поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште или непосредно преко писарнице
наручиоца 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 у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације,одговор објавити на Порталу јавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 14/2020“.
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.
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 писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРЕЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора
о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке,
стим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из члана 39. Став 1. Закона , односно члана 124а. За наручиоце из области
водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен за сваку партију посебно, у року од 10 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. о чему ће понуђачи
бити писмено обавештени објављивањем одлуке на Порталу јавних набавки. Ако понуђач
којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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.
20.ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА-НЕГАТИВНЕ
РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. став 1. тачка 1) до 4)
ЗЈН и став 2. тачка 1) до 8) ЗЈН којим потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне
набавке, за период од претходне три године.
21.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1)Наручилац ће у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка
јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за
доделу уговора .
2) Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест
месеци.
Наручилац је дужан да своју Одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи , посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је
објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана
доношења одлуке.
3) Наручилац је дужан да у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави
поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи
податке из Прилога 3к.
4) Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о
трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. ЗЈН.
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или је
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним
набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
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против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања.
Aко је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио , онда
ће се захтев сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношења понуда, а након истека рока из претходног става,сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о
додели 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 објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење 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: 840-742221843-57,позив на број 97 50-016,сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи,корисник: Буџет Републике
Србије).Уколико поднети захтев не садржи овај елемент односно доказ о уплати таксе од
60.000,00динара наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________________ од ____.____.2020.године за јавну набавку услуга – Услуге
грађевинских машина, ЈН број 14/2020 (за партију 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 или 11 – заокружити)
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

Напомена:
Табелу ''Општи подаци о понуђачу» попуњавају и Понуђачи који подносе заједничку понуду, у
ком случају је потребно да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког Понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Понуда број ________________ од ____.____.2020.године за јавну набавку услуга – Услуге
грађевинских машина, ЈН број 14/2020 (за партију 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 или 11 – заокружити)
2) 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 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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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 – Услуге рада грејдера:
Укупна понуђена цена за партију бр. 1 без ПДВа
Словима
Укупна понуђена цена за партију бр. 1 са ПДВ-ом
Словима
Рок важења понуде:
(По
НАПОМЕНА: Понуда мора да важи најмање
30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде или непрецизно
одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично),таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом.

_______________ календарских дана

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.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 (образац је саставни део понуде)
Опис набавке и услуга

ј.м.

Количин
а

Рад грејдера на одржавању путних
банкина,
равнању
пољских
,
некатегорисаних путева и улица , просецање
запуштених путева, планирање шљунка и
камена насутог на некатегорисане путеве и
улице и други слични послови
на
територији општине Велика Плана.
Обрачун и плаћање радова је према
ефективним радним сатима , очитаним са
моточасовника машине

рад.
сат

170

Јединична цена
без ПДВ

Укупно

Укупно без ПДВ:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Упутство како попунити Образац структуре цене:
У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне цене
без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 – Услуге рада утоваривача
Укупна понуђена цена за партију бр. 2. без ПДВ-а
Словима
Износ ПДВ номинално
Укупна понуђена цена за партију бр. 2. са ПДВ
Словима
Рок важења понуде:
(По
НАПОМЕНА: Понуда мора да важи најмање
30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде или непрецизно
одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично),таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Датум

_______________ календарских дана

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.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 (образац је саставни део понуде)
Количин Јединична цена
Опис набавке и услуга
ј.м. а
без ПДВ
Рад УТОВАРИВАЧА запремине кашике
2-3 м3 на утовару шута и смећа, на
просецању запуштених путева, вађењу
мањих пањева и шибља приликом крчења
пољских путева, планирање и равнање
терена, уређење сметлишта и други слични
послови на територији општине Велика
Плана. Обрачун и плаћање радова је према рад.
ефективним радним сатима , очитаним са сат
90
моточасовника машине

Укупно

Укупно без ПДВ:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Упутство како попунити Образац структуре цене:
У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне цене
без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 3 - Услуге рада багера точкаша
Укупна понуђена цена за партију бр. 3. без ПДВ-а
Словима
Износ ПДВ номинално
Укупна понуђена цена за партију бр. 3. са ПДВ-ом
Словима
Рок важења понуде:
(По
НАПОМЕНА: Понуда мора да важи најмање 30
дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде или непрецизно
одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично),таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Датум
М. П.

_____________________________

_______________ календарских дана

Понуђач

________________________________

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.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 (образац је саставни део понуде)
Јединичн
Количи
а цена без
Опис набавке и услуга
ј.м. на
ПДВ
Укупно
Рад багера на ископу канала на пољопривредним
површинама за одводњавање површинских вода,
чишћење канала од шибља, дрвећа и др. растиња,
постојећих водотокова и јарака, одржавању малских и
њивских путева , вађење пањева, груписање пањева,
просецање зараслих путева и др слични послови.Рад
са машином подразумева по потреби утовар у
возило(возило обезбеђује инвеститор) и одвоз ископа
на депонију или планирање ископаног материјала по
околном терену. Код извођења радова на јавним
саобраћајницама
извођач брине о безбедности
саобраћаја и пешака.
Сви радови се изводе
на
територији општине Велика Плана. Обрачун и рад
30
плаћање радова је према ефективним радним сатима , .сат
очитаним са моточасовника машине

Укупно без ПДВ:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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Упутство како попунити Образац структуре цене:
У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне цене
без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 4 - Услуге рада багера гусеничара
Укупна понуђена цена за партију бр. 4. без ПДВ-а
Словима
Износ ПДВ номинално
Укупна понуђена цена за партију бр. 4. са ПДВ-ом
Словима
Рок важења понуде:
(По
НАПОМЕНА: Понуда мора да важи најмање 30
дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде или непрецизно
_______________ календарских дана
одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично),таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
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.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 4 (образац је саставни део образца понуде)
Количин Јединична цена
Опис набавке и услуга
ј.м. а
без ПДВ
Укупно
Рад багера на одржавању и ископу путних
јарака, водотокова, 2.реда, банкина, вађењу
пањева и др слични послови. Рад са
машином подразумева утовар у возило
(инвеститора) или планирање ископаног
материјала по околном терену. Код извођења
радова на јавним саобраћајницама извођач
брине о безбедности саобраћаја и пешака.
Сви радови се изводе на територији
општине Велика Плана. Обрачун и плаћање рад.
30
радова је према ефективним радним сатима сат
очитаним са моточасовника машине.

Укупно без ПДВ:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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Упутство како попунити Образац структуре цене:
У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне цене
без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 5 - Услуге рада комбиноване машине
Укупна понуђена цена за партију бр. 5. без ПДВ-а
Словима
Износ ПДВ номинално
Укупна понуђена цена за партију бр. 5. са ПДВ-ом
Словима
Рок важења понуде:
(По
НАПОМЕНА: Понуда мора да важи најмање 30
дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде или непрецизно
_______________ календарских дана
одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично),таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
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.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 5 (образац је саставни део понуде)
Јединична
Опис набавке и услуга
ј.м. Количина цена без ПДВ
Укупно
Рад комбиноване машине на откопавању
подземних
инсталација,копање
ровова
дим.40/60/80.цм.
са
одбацивањем
материјала на страну или са утоваром у
возило,утовар расутих материјала у возило
инвеститора и др. послови намењни за тај
тип машине.
Код извођења радова на
јавним саобраћајницама извођач брине о
безбедности саобраћаја и пешака.
Сви
радови се изводе на територији општине
Велика Плана. Обрачун и плаћање радова је рад.
140
према ефективним радним сатима , сат
очитаним са моточасовника машине

Укупно без ПДВ:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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Упутство како попунити Образац структуре цене:
У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне цене
без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 6 - Услуге рада булдозера
Укупна понуђена цена за партију бр. 6. без ПДВ-а
Словима
Износ ПДВ номинално
Укупна понуђена цена за партију бр. 6. са ПДВ-ом
Словима
Рок важења понуде:
(По
НАПОМЕНА: Понуда мора да важи најмање 30
дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде или непрецизно
_______________ календарских дана
одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично),таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
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.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 6 (образац је саставни део понуде)
Јединична
цена без
Опис набавке и услуга
ј.м. Количина
ПДВ
Рад БУЛДОЗЕРА на просецању запуштених
путева, вађењу пањева и шибља приликом
крчења пољских путева,планирање и равнање
терена,уређење сметлишта и други слични
послови на територији општине Велика
Плана.Обрачун и плаћање радова је према рад
90
ефективним радним сатима, очитаним са .сат
моточасовника машине.

Укупно

Укупно без ПДВ:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Упутство како попунити Образац структуре цене:
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У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне цене
без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 7 - Услуге рада ваљка
Укупна понуђена цена за партију бр. 7. без ПДВ-а
Словима
Износ ПДВ номинално
Укупна понуђена цена за партију бр. 7. са ПДВ-ом
Словима
Рок важења понуде:
(По
НАПОМЕНА: Понуда мора да важи најмање 30
дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде или непрецизно
одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично),таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Датум

_______________ календарских дана

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.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 7 (образац је саставни део понуде)
Јединична
цена без
Опис набавке и услуга
ј.м. Количина
ПДВ
Рад ваљка тежине преко 3,5 тона на ваљању
различитих врста подлоге, постељице, носећих
слојева материјала насутих на путеве и платое
од шљунка и камена и други слични послови на
територији општине Велика Плана. Обрачун и рад
140
плаћање радова је према ефективним радним .сат
сатима очитаним са моточасовника машине.

Укупно

Укупно без ПДВ:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

Датум

Понуђач
М. П.
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_____________________________

________________________________

Упутство како попунити Образац структуре цене:
У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне цене
без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 8 - Услуге рада WOMA возила
Укупна понуђена цена за партију бр. 8. без ПДВ
Словима
Износ ПДВ номинално
Укупна понуђена цена за партију бр. 8. са ПДВ
Словима
Рок важења понуде:
(По
НАПОМЕНА: Понуда мора да важи најмање 30
дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде или непрецизно
одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично),таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Датум

_______________ календарских дана

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.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 8 (образац је саставни део понуде)
Јединична
цена без
Опис набавке и услуга
ј.м.
Количина ПДВ
Укупно
Опис услуга - Oдгушeњe и испирaњe пoд висoким
притискoм вoдe кaнaлизaциoних цeви oд Ø40 дo
Ø1000мм у стaмбeним, jaвним и индустриjским
oбjeктимa спeциjaлним WOMA вoзилимa. Oдгушeњe
сe врши вoзилимa сa имплeмeнтирaним пумпaмa и
млaзницaмa кoje пoд висoким притискoм вoдe дo 200
бaрa испирajу кaнaлизaциoну мрeжу; Рaзбиjaњe
нaслaгa и кaмeнцa сa зидoвa кaнaлизaциoних цeви;
Чишћeњe мaснoћe и прљaвштинe унутaр цeви; Тура
Oдгушeњe фeкaлнe и кишнe кaнaлизaциje,oдвoдних до 10.
25
линиja, вeртикaлa и хoризoнтaлa у oбjeктимa; км.
Испирaњe кaнaлизaциoних цeви свих прeчникa,

Укупно без ПДВ:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:
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Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Упутство како попунити Образац структуре цене:
У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне цене
без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 9 - Услуге рада машине на подбушивању
Укупна понуђена цена за партију бр. 9. без ПДВ
Словима
Износ ПДВ номинално
Укупна понуђена цена за партију бр. 9. са ПДВ
Словима
Рок важења понуде:
(По
НАПОМЕНА: Понуда мора да важи најмање 30
дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде или непрецизно
одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично),таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Датум
М. П.
_____________________________

_______________ календарских дана

Понуђач
________________________________

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.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 9 (образац је саставни део понуде)
Јединична
цена без
Опис набавке и услуга
ј.м.
Количина ПДВ
Опис услуга- ПОДБУШИВАЊЕ, кoристи се зa
изгрaдњу кoмуникaциje eлeктричних, oптичких,
кaнaлизaциoних, вoдoвoдних, гaсних, тeлeфoнских и
свих других инстaлaциja од Ф50-Ф150.
Ради се испoд рaзличитих прирoдних бaриjeрa рeкa, улицa и бeз утицaja нa сaoбрaћaj тaкo дa сe oн
м1
280
и у тoку извoђeњa рaдoвa нeсмeтaнo oдвиja.

Укупно

Укупно без ПДВ:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

Датум

Понуђач
М. П.
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_____________________________

________________________________

Упутство како попунити Образац структуре цене:
У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне цене
без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 10 - Услуге рада камионског превоза
Укупна понуђена цена за партију бр. 10. без ПДВ
Словима
Износ ПДВ номинално
Укупна понуђена цена за партију бр. 10. са ПДВ
Словима
Рок важења понуде:
(По
НАПОМЕНА: Понуда мора да важи најмање 30
дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде или непрецизно
одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично),таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом.

_______________ календарских дана

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.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 10 (образац је саставни део понуде)
Јединична
цена без
Опис набавке и услуга
ј.м.
Количина ПДВ

Опис услуга-Камионски превоз расутог терета
минималне запремине сандука од 15.м3

Тура до
10.км

Укупно

30
Укупно без ПДВ:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

30

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Упутство како попунити Образац структуре цене:
У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне цене
без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 11 - Услуге рада грађевинског компресора
Укупна понуђена цена за партију бр. 11. без ПДВ
Словима
Износ ПДВ номинално
Укупна понуђена цена за партију бр. 11. са ПДВ
Словима
Рок важења понуде:
(По
НАПОМЕНА: Понуда мора да важи најмање 30
дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде или непрецизно
одреди рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично),таква понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Датум

_______________ календарских дана

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.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 11 (образац је саставни део понуде)
Јединична
цена без
Опис набавке и услуга
ј.м.
Количина ПДВ
Опис услуга-средњи грађевински компресор
нajчeшћe се упoтрeбљaвajу зa рушeњe рaзличитих
мaтeриjaлa пoсeбнo тврдих кao штo су бeтoн, циглa,
кaмeн итд. гдe сe кoристe чeкићи, пнeумaтскe
бушилицe и сл, зa мaњa бушeњa кaмeнoлoмa, кao и
зa мaњe бушилицe. Moгу сe кoристити и зa бojeњe и
20
фaрбaњe зидoвa, плaфoнa, мeтaлa, дрвeтa и других рад.сат
рaзличитих мaтeриjaлa.

Укупно

Укупно без ПДВ:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:
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Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Упутство како попунити Образац структуре цене:
У Обрасцу структуре цене (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама јединичне цене
без ПДВ-а, као и укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА
- Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
- Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача треба да буду наведени
у моделу уговора као уговорна страна, а понуђач који је наведен у споразумукојим се понуђачи
из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке да ће у
име групе понуђача потписати уговор, потписује и печатом оверава модел уговора.
- Уколико се ради о понуди која се подноси са подизвођачем, подизвођач мора бити наведен у
моделу уговора као уговорна страна, а понуђач потписује и печатом оверавамодел уговора.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен између:
1. ЈКП „Милош Митровић“ из Велике Плане, улица Војводе Мишића број 1, кога заступа
вд. директор Рачић Александар , матични број: 07160763, ПИБ:101174845, текући рачун
160-7096-31, код Банка Интезе, телефон: 026-515-009 ,e-mail:jkpmilosmitrovic@gmail.com,
као Наручиоца (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране
и
2. ________________________________(фирма)____________________________________(сед
иште), матични број:_______________________________, ПИБ:___________________________,
текући рачун:____________________________________, телефон:_________________________,
телефакс:_______________________________________, e-mail:____________________________
као Извршиоца (у даљем тексту: Извршиоц), које заступа директор _______________________ ,
са друге стране
Подизвођачи/Учесници у заједничкој понуди:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.
Након спроведеног поступка за јавну набавку услуга „ Услуге грађевинских машина“, у
поступку јавне набавке мале вредности , објављеном на Порталу јавних набавки дана
11.05.2020. године, Наручилац је доделио уговор о јавној набавци услуга, јавна набавка број
14/2020 и то за Партију бр._______ (уписати број партије) – набавка услуга
_________________________________(уписати назив партије).
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Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора, износи_________________________динара,
(словима:___________________________________________________) без ПДВ – а, односно
__________________динара, (словима: ______________________________________________)
са ПДВ – ом.
Уговорена цена је фиксна до окончања уговора и обухвата све трошкове.
Члан 3.
Обрачун и плаћање набавке је према стварно пруженим услугама и количинама, према
радном сату , које инвеститор може да провери у сваком тренутку.
Плаћање услуга која су предмет набавке врши се након извршење сваке услуге на основу
јединичних цена из понуде Испоручиоца, а у року од 45 дана (словима: четрдесетпетдана)
након испостављања привремених (кумулативних) ситуација - рачуна, односно, окончане
ситуације. Привремена (кумулативна) ситуација мора да садржи опис извршених услуга и мора
бити потписана од стране Извршиоца и овлашћеног надзора Наручиоца.
Извршилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца.

Члан 4.
Извршилац ће услуге грађевинских машина вршити сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Наручиоца, у року од 2 календарска дана од дана пријема сваког појединачног
писаног захтева.
Период у оквиру којег ће се вршити услуге и испорука укупне количине добара је 12 месеци
рачунајући од дана закључења овог уговора.
Члан 5.
Представник Наручиоца је дужан да Извршиоцу стави приговор на изведене радове или
извршене услуге одмах приликом прегледа истих, што ће се записнички констатовати.
Извршилац је у обавези да у року од 24 сата поступи по захтеву Наручиоцу , у противном
Извршилац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла поднето од стране
Извршиоца.
Члан 6.
Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет услуга и обавезује се да ће у свему
одговарати захтевима из конкурсне документације.
Свако одступање које не одговара уговореном квалитету из понуде Наручилац рекламира
Извршиоцу, што се констатује у писаној форми.
Извршилац је обавезан да у року од 3 (три) дана од пријема рекламације достави свој писани
одговор и у случају основаности у најкраћем року , који не може бити дужи од 5 (пет)
календарских дана, изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама. Уколико не поступи
на напред описани начин, Извршилац одговара по законским одредбама о одговорности за
неиспуњење обавеза и Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење
посла поднето од стране Извршиоца.
Члан 7.
Уколико без оправданог разлога дође до прекорачења рока наведених у члановима 4. до 6.
овог Уговора, Наручилац ће активирати средство обезбеђења плаћања из члана 8. овог Уговора
и то у износу од 5 промила дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених добара, до
максималног одбитка од 5 % уговорене цене.
Члан 8.
Понуђач је у обавези да у року од 5 дана од дана закључења овог уговора као средство
финансијског обезбеђења достави Наручиоцу БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла,
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прописано потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10 % од
уговорене вредности без ПДВ.
Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави следећа документа:
- прописано сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос
средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача), и;
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач –
Извршилац услуга не испуњава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена понуђачу у року од 30
(тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Члан 9.
Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења уговора
о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке,
стим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из члана 39. Став 1. Закона , односно члана 124а. За наручиоце из области
водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга.
Члан 10.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса.
Члан 11.
Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци — рачунајући од дана закључења овог
уговора.
Члан 12.
Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза.
Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор
закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности
због којих је неоправданао да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да
споразумно раскину овај уговор.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом реализације обавеза
утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође спор ће
решити стварно и месно надлежан суд.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
За Наручиоца
___________________
Директор

За Извршиоца
_____________________
Директор
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* У случају подношења понуда за више партија, фотокопирати образац модела уговора у
довољном броју примерака и приложити уз понуду за партију за коју конкурише.

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

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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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 услуга „ Услуге грађевинских машина”, ЈН бр. 14/2020, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2) Закона.
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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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