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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 17/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл.2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-57/2015-02-1
и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.404-57/2015-02-2, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за избегла лица

ЈН бр. 17/2015
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

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.

4

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова

7

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

11

VI

Образац понуде

19

VII

Образац структуре цена са упуством како да се
попуни - спецификација

23

VIII

Модел уговора

27

IX

Образац трошкова припреме понуде

31

X

Образац изјаве о независној понуди

32

XI

Овлашћење

33
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:

Општина Петровац на Млави

Адреса:

ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави

Интернет страница:

www.петровацнамлави.рс

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку вредности у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Одлуком о покретању поступка бр.
404-57/2015-02-1.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 17/2015 су – Набавка грађевинског материјала за избегла
лица.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Марина Бачкић,
Е - маил адреса (или број факса): marina@petrovacnamlavi.rs.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 17/2015. године су – Набавка грађевинског материјала за
избегла лица, у општем речнику набавке означена под ознаком: 44190000 –разни
грађевински материјал
2.Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
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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.

СПЕЦИФИКАЦИЈА
Ред.
број

Опис добра

Једини
ца мере

Количин
а

Стиропор дебљине 5 цм, масе 20
кг/м³,

м²

665,0

Мрежица, тежине: 160 гр./м2 ширина
ћелија: 4x4 мм

м²

853,0

3

Лепак за стиропор

кг.

6.200,0

4

Лепак за мрежицу

кг.

1.884,0

5

Типлови за фасаду

ком.

3.850,0

6

Боја за фасаду

кг.

448,0

7

ПВЦ угаоне лајсне

м1

290,0

8

Стиродур, дебљине 2 цм, масе 30
кг/м³

м²

100,0

9

Гипс-картон плоче, ГКБ 12,5 мм,

м²

135,0

10

Минерална вуна, д=10 цм.

м²

60,0

11

ПВЦ фолија, д=0,15 мм

кг.

35,0

12

УД-профил 20/30/20 мм дебљине 0,6
мм

м1

35,0

ЦД-профил 18/45/18 мм дебљине 0,6
мм

м1

87,5

1

2

13

14

Држач за дрвене греде 8 цм

ком.

105,0

15

Наставак ЦД профила (спојница)

ком.

18,0

Конкурсна документације за ЈН бр.17/2015
- Набавка грађевинског материјала за избегла лица страна 4 од 33

16

Вијци 212/25 за плоче и 0,6 мм
профиле

ком.

1.790,0

17

Вијци 6/40 мм

ком.

340,0

18

Вијци 4,2х14 мм са равном главом

ком.

210,0

19

Супер испуна спојница

кг.

40,5

20

Бандаж трака са стакленим влакнима

м1

100,0

21

Самолепљива трака за звучну
изолацију 30 мм

м1

28,0

ком.

60,0

22

Алух трака за заштиту угаоних ивица

23

Трака за звучну изолацију 50 мм

м1

60,0

24

Полудисперзивна боја

кг.

85,0

25

Керамчке плочице, подне Iкласа

м²

47,0

26

Лепак за плочице

кг.

282,0

27

Фуг маса

кг.

14,0

28

Ламинат,дебљине 8,2 мм,за средња
оптерећења (класа 31)

м²

61,0

29

Ламинатне лајсне

м1

64,0

30

Филц

м²

64,0

31

Солбанци,развијене ширине (РШ) 25
цм, дебљине 0,60 мм.

м1

35,0

32

Кровни прозор димензије 78x140 цм,

ком.

1,0

33

Цемент

кг.

1.150,0

34

Шљунак

м3

7,0

35

Песак

м3

2,7

36

ПВЦ прозор 1,40 х 1,30 м

ком.

2,0

37

ПВЦ прозор 1,20 х 1,30 м

ком.

1,0

38

ПВЦ врата 1,20 х 2,10 м

ком.

1,0

м1

50,0

39

UW зидни профил 50 мм дебљине
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0,6 мм
40

СW зидни профил 50 мм дебљине
0,6 мм

м1

110,0

41

Цреп, фалцовани I класа

ком.

1.830,0

42

Опека, фасадна

ком.

380,0

43

Летва,24/48 мм,

м1

360,0

44

Ексери

кг.

81,0

45

Грађа, б/х =10/12 и 12/12 л= око 4 м

м3

4,5

46

Навојне шипке и матице

кг.

4,0

47

Слемењаци

ком.

60,0

48

Олук полукружни ф 10 цм. д = 0,55
мм

м1

37,0

ком.

110,0

м1

36,0

ком.

20,0

49

Куке за олуке

50

Олучне цеви, кружне ф 10 цм. д =
0,55 мм

51

Обујмице, олучних цеви

52

Опшивка око димњака.р.ш.50цм. д =
0,55 мм

м1

3,5

Боја за столарију, спољашњу

кг.

4,0

53

Комисија за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања
породица избеглица кроз набавку пакета грађевинског материјала, определила је средства
за пет корисника.
Изабрани понуђач дужан је да уговорени материјал, достави одабраним корисницима у року
од 10 календарских дана, почев од дана обостраног потписивања уговора, на њихову кућну
адресу и то:
- Предраг Ковачевић, насеље Лопушник, општина Петровац на Млави
- Драгомир Радуловић, насеље Рашанац, општина Петровац на Млави
- Наталија Кокотовић, насеље Петровац на Млави, општина Петровац на Млави
- Бранка Рајшић, насеље Петровац на Млави, општина Петровац на Млави
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- Никола Маџар, насеље Рашанац, општина Петровац на Млави
у складу са спецификацијом коју добије од наручиоца за сваког корисника посебно.
Испоручени материјал мора бити стандардног квалитета, исти ће бити контролисан
приликом испоруке од стране овлашћеног лица Наручиоца, уколико материјал није
одговарајућег квалитета, понуђач је дужан да исти замени за материјал одговарајућег
квалитета.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, 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 произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.
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) до 4) и става 2.
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
1.3.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и става 2. Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
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
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача,
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. 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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VI), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује
испуњеност обавезних услова.
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3. 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 _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке, број 17/2015, 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 нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 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

Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке, број 17/2015, 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).
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе 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.
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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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског
тумача.
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:.
Општина Петровац на Млави
ул. Српских владара бр. 165
12 300 Петровац на Млави
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за избегла лица,
број 17/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 02.12.2015. године до 14,00 часова. Отварање понуда спроводи се
одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана у 15:00 часова. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
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 наручулац 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.
Обавезну садржину понуде чине попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне
документације, и то:

Конкурсна документације за ЈН бр.17/2015
- Набавка грађевинског материјала за избегла лица страна 11 од 33

Понуда мора да садржи:
1. Изјаву о испуњавању услова из члана 75 Закона
2. Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75 Закона (опционо)
3. Образац понуде
4. Структура цене са упуством како да се попуни
5. Модел уговора
6. Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно)
7. Образац изјаве о независној понуди
8. Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо)
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би се могла
утврдити стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање Изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану
81. Закона.
Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача који
наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све елементе Уговора.
Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице групе понуђача, а на
начин како су то понуђачи из групе понуђача регулисали споразумом о заједничком наступу, чиме
потврђују да прихватају све елементе Уговора.

3. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива
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: Општина Петровац на
Млави, ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави
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„Измена понуде за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за избегла лица, број
17/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за избегла лица, број
17/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за избегла лица,
17/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за избегла
лица, број 17/2015 - 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.
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 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 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.
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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. Закона и то:
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
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и групе понуђача у
уговору морају бити наведен сви понуђачи из групе.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. Начин и услови плаћања, рока, места и начина испоруке као и друге околности од
којих зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана, од пријема исправно испостављене фактуре, по испоруци
грађевинског материјала.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Изабрани понуђач дужан је да уговорени материјал, достави одабраним корисницима у року
не дужем од 15 календарских дана, почев од дана обостраног потписивања уговора, на
њихову кућну адресу и то:
Предраг Ковачевић, насеље Лопушник, општина Петровац на Млави
- Драгомир Радуловић, насеље Рашанац, општина Петровац на Млави
- Наталија Кокотовић, насеље Петровац на Млави, општина Петровац на Млави
- Бранка Рајшић, насеље Петровац на Млави, општина Петровац на Млави
- Никола Маџар, насеље Рашанац, општина Петровац на Млави,
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према спецификацији за сваког корисника коју добије од наручиоца.
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.
9.4. Други захтеви:
Испоручени материјал мора бити стандардног квалитета, исти ће бити контролисан
приликом испоруке од стране овлашћеног лица Наручиоца, уколико материјал није
одговарајућег квалитета, понуђач је дужан да исти замени за материјал одговарајућег
квалитета.
10. 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, 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.
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 пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о заштити при
запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања,
борачка и социјална питања.
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
За предметну јавну набавку нису предвиђена средства финансијског обезбеђења.
13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
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Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил marina@petrovacnamlavi.rs.] тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 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, ЈН бр 17/2015 године.
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.
15. 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.
16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налази на
списку негативних референци
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Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,
у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који
није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора
да се продужи.
17. 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 ''.
18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом, Наручилац ће избор
најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је дао
краћи рок за испоруку грађевинског материјала.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом и истим роком за испоруку
материјала, биће изабрана понуда оног понуђача који је први поднео понуду.
19. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
(Образац изјаве дат је у конкурсној документацији).
20. 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.
21. Начин рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
marina@petrovacnamlavi.rs., факсом на број 012/331-283 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. О
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поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно 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 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца преузете 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро-рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50016, сврха: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи
(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова 138. - 167. Закона.
22. 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.
Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за
материјала за избегла лица, ЈН број 17/2015.

Набавка

грађевинског

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска
маил):

адреса

понуђача

(е-

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговорa

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
2)
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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,
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потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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.
5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка грађевинског материјала за избегла лица.
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Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Начин плаћања:

45 дана од дана од пријема исправно
испостављене фактуре, по испоруци
грађевинског материјала.

Рок важења понуде

_______ дана (минимум 30 дана, од
дана јавног отварања понуда)
________ дана (максимум 15
календарских дана, од дана
потписивања уговора

Рок испоруке

Цена обухвата све трошкове које понуђач има у вези са испоруком граевинског материјала.

Наручилац је у систему ПДВ-а

Датум

=

ДА -- НЕ (заокружити једну опцију)

М. П.

______________________

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за
сваку партију посебно
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ПРЕДМЕР И
ПРЕДРАЧУН

За јавну набавку – Набавка грађевинског материјала за избегла лица, бр.17/2015.

Ред.
број

Опис добра

Једини
ца мере

Количин
а

Стиропор дебљине 5 цм, масе 20
кг/м³,

м²

665,0

Мрежица, тежине: 160 гр./м2 ширина
ћелија: 4x4 мм

м²

853,0

3

Лепак за стиропор

кг.

6.200,0

4

Лепак за мрежицу

кг.

1.884,0

5

Типлови за фасаду

ком.

3.850,0

6

Боја за фасаду

кг.

448,0

7

ПВЦ угаоне лајсне

м1

290,0

8

Стиродур, дебљине 2 цм, масе 30
кг/м³

м²

100,0

9

Гипс-картон плоче, ГКБ 12,5 мм,

м²

135,0

10

Минерална вуна, д=10 цм.

м²

60,0

11

ПВЦ фолија, д=0,15 мм

кг.

35,0

12

УД-профил 20/30/20 мм дебљине 0,6
мм

м1

35,0

ЦД-профил 18/45/18 мм дебљине 0,6
мм

м1

87,5

ком.

105,0

1

2

13

14

Држач за дрвене греде 8 цм

Цена
без
ПДВ-а
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Цена са
ПДВ-ом

15

Наставак ЦД профила (спојница)

ком.

18,0

16

Вијци 212/25 за плоче и 0,6 мм
профиле

ком.

1.790,0

17

Вијци 6/40 мм

ком.

340,0

18

Вијци 4,2х14 мм са равном главом

ком.

210,0

19

Супер испуна спојница

кг.

40,5

20

Бандаж трака са стакленим влакнима

м1

100,0

21

Самолепљива трака за звучну
изолацију 30 мм

м1

28,0

ком.

60,0

22

Алух трака за заштиту угаоних ивица

23

Трака за звучну изолацију 50 мм

м1

60,0

24

Полудисперзивна боја

кг.

85,0

25

Керамчке плочице, подне Iкласа

м²

47,0

26

Лепак за плочице

кг.

282,0

27

Фуг маса

кг.

14,0

28

Ламинат,дебљине 8,2 мм,за средња
оптерећења (класа 31)

м²

61,0

29

Ламинатне лајсне

м1

64,0

30

Филц

м²

64,0

31

Солбанци,развијене ширине (РШ) 25
цм, дебљине 0,60 мм.

м1

35,0

32

Кровни прозор димензије 78x140 цм,

ком.

1,0

33

Цемент

кг.

1.150,0

34

Шљунак

м3

7,0

35

Песак

м3

2,7

36

ПВЦ прозор 1,40 х 1,30 м

ком.

2,0

37

ПВЦ прозор 1,20 х 1,30 м

ком.

1,0

38

ПВЦ врата 1,20 х 2,10 м

ком.

1,0
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39

40

UW зидни профил 50 мм дебљине
0,6 мм

м1

50,0

СW зидни профил 50 мм дебљине
0,6 мм

м1

110,0

41

Цреп, фалцовани I класа

ком.

1.830,0

42

Опека, фасадна

ком.

380,0

43

Летва,24/48 мм,

м1

360,0

44

Ексери

кг.

81,0

45

Грађа, б/х =10/12 и 12/12 л= око 4 м

м3

4,5

46

Навојне шипке и матице

кг.

4,0

47

Слемењаци

ком.

60,0

48

Олук полукружни ф 10 цм. д = 0,55
мм

м1

37,0

ком.

110,0

м1

36,0

ком.

20,0

49

Куке за олуке

50

Олучне цеви, кружне ф 10 цм. д =
0,55 мм

51

Обујмице, олучних цеви

52

Опшивка око димњака.р.ш.50цм. д =
0,55 мм

м1

3,5

Боја за столарију, спољашњу

кг.

4,0

53

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
УКУПНО СА ПДВ-ом

Наручилац је у систему ПДВ-а

ДА

НЕ

Конкурсна документације за ЈН бр.17/2015
- Набавка грађевинског материјала за избегла лица страна 25 од 33

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: тако што ће у колони 5
и 6 унети цене са и без ПДВ-а, по савком грађевинском материјалу имајући у виду наведене
количине. Уколико понуђач није у систему ПДВ-а у рубрици ПДВ-уписати“ /“ или „0“,
На крају навести укупну вредност понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом (уколико је понуђач у
систему ПДВ-а, уколико није у систему ПДВ-а уписати “ /“ или „0“, ).

Датум: _______________

М.П.

___________________
Потпис овлаћеног лица

Напомене:
Образац структуре цене – Предмер, је у ствари технички опис карактеристика сваке позиције са
тачним количинама и јединичним ценама сваке позиције обухваћене спецификацијом.
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.
Свака ставка из структуре цене мора бити попуњена у супротом понуда хе бити одбијена као
неприхватљива.
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VIII

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР – Набавка грађевинског материјала за избегла лица

Закључен између уговорних страна:
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ; адреса: Српских владара 165 , 12300 Петровац на
Млави, телефон. 012/331-280. матични број: 07198264 , шифра делатности: 8411, ПИБ:
102538275, коју заступа Радиша Драгојевић председник општине Петровац на Млави ( у
даљем тексту Наручилац)
и
_______________________________________, са седиштем у ____________________,
улица
_______________________,
ПИБ:
________________,
Матични
број:
________________,
Број
рачуна:__________________________
Назив
банке:
_____________________, кога заступа _________________________(у даљем тексту:
Добављач),
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи).

Основ уговора:
ЈН број 17/2015
Број и датум Одлуке о додели уговора:______________________(попуњава Наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од _____________2015. године.

Члан 1.
Уговорне стране констатују:





да је Наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности , ред.
бр.17/2015;
да је Добављач ________2015. године, доставио понуду бр. _________, која се
налази у прилогу уговора и саставни је део истог;
Понуда је код Наручиоца, заведена под бројем __________ од ___________2015.
године (попуњава Наручилац)
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да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације.
Члан 2.

Предмет уговора је набавка грађевинског материјала за породична домаћинства
избеглица, ближе одређеног у спецификацији добара.
Члан 3.
Уговорена вредност добара износи __________ динара без ПДВ-а, односно у износу
од _________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Уговорена вредност је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената
на основу којих је одређена.
Уговорену вредност чини:
 грађевински материјал, превоз до корисника грађевинског материјала, и сви остали
зависни трошкови Добављача, настали у предметној набавци.
Члан 4.
Достављена фактура Наручиоцу, представља основ за плаћање испоручених добара.
Уз фактуру, након сваке појединачне испоруке, Добављач доставља и потписану
отпремницу од стране крајњег корисника, којом је потврђен пријем добара.
Наручилац се обавезује да у року од 45 дана од дана пријема исправно
испостављене фактуре, уплати вредност исте,
на рачун Добављача бр.
___________________, код ____________ банке .
Добављач се обавезује да за свако неслагање или оспоравање дуговања, на које
Наручилац укаже у року од 8 дана од пријема фактуре, обезбеди релевантне информације,
и у зависности од њих, изврши потребне корекције фактуре.
Члан 5.
Добављач се обавезује да испоручи уговорена добра, у року од __________
календарских дана, почев од дана обостраног потписивања уговора, на кућну адресу
крајњих корисника и то:
- Предраг Ковачевић, насеље Лопушник, општина Петровац на Млави
- Драгомир Радуловић, насеље Рашанац, општина Петровац на Млави
- Наталија Кокотовић, насеље Петровац на Млави, општина Петровац на Млави
- Бранка Рајшић, насеље Петровац на Млави, општина Петровац на Млави
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- Никола Маџар, насеље Рашанац, општина Петровац на Млави
Испорука добара, може се вршити сваког дана у периоду од 8.00 до 17.00 часова, уз
предходну најаву од најмање 3 сата, пре планиране испоруке, спецификацији за сваког
корисника посебно коју добављачу преда наручилац.
Члан 6.
Ако Добављач касни са испоруком добара више од 5 календарских дана обавезан је
да наручиоцу плати уговорену казну у висини од 5 % од вредности неиспоручених добара
за сваки дан закашњења. Наручилац ће умањити испостављену фактуру Добављача за
висину уговорене казне, без предходног упозорења и пристанка Добављача.
Наручилац има право на рекламацију врсте, квалитета и количине испоручених
добара, у ком случају је дужан да уложи приговор.
У случају приговора на количину, Наручилац обавештава Добављача, који је дужан
да на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачине заједнички записник.
У случају приговора на врсту и квалитет добара, Наручилац одмах по сазнању за
недостатке, обавештава Добављача који упућује стручно лице ради утврђивања
чињеничног стања и о томе сачињава записник.
Уколико Наручилац оцени да испоручено добро није стандардног квалитета или
садржи било какав недостатак, Добављач је дужан да замени испоручено добро у року од
3 дана, од дана сачињавања записника.
Квалитет добара која су предмет овог Уговора мора у потпуности да одговара
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе.
Члан 7.
У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне и
друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране
се ослобађају извршења обавеза за време док такве околности трају, те по основу овог
ниједна од уговорних страна нема право на било какву накнаду штете коју услед тога
претрпи.
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писменим путем да обавести другу
уговорну страну о настанку околности које спречавају извшење обавеза, као и тренутку
престанка тих околности.
Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле
познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза.
Члан 8.
Уговор се закључује до окончања уговорених обавеза, обе уговорне стране, уговор
стиче правну важност од дана обостраног потписивања уговорних страна.
Члан 9
Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор у следећим случајевима:
- Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока;
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- Добављач касни са извршењем услуге дуже од 20 календарских дана;
- Добављач не отклони недостатке на које му је писаним путем указао наручилац, те
недостатке не отклони у року који је одредио Наручилац, или при отклањању недостатака,
не поступи према упутству наручиоца,
- У случају недостатка средстава за окончање предметне набавке.
- Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Добављач, делимично или у
потпуности не извршава своје уговорне обавезе, испоручена добра нису стандардног
квалитета, или их испоручује са закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријема
обавештења о једностраном раскиду;
-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају престанка потребе Наручиоца за
предметним добрима, у ком случају уговор престаје да важи даном пријема обавештења о
престанку потребе , без обавезе Наручиоца да Добављачу надокнади евентуалну штету
коју би услед тога претрпео и трошкове које је имао у вези са закључењем овог Уговора
Уговор се раскида писаном изјавом којом Наручилац обавештава Добављача о
разлозима за раскидање Уговора.
У случају да дође до раскида Уговора пре испоруке целокупне количине грађевинског
материјала, заједничка комисија ће сачинити заисник о испорученим количинама до
момента раскидања Уговора.
Наручилац је дужан да Добављачу плати износ сразмеран испорученим добрима до
момента раскида Уговора.
Члан 10.
На односе које нису уредиле овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се
примењивати одредбе Закона о облигационим односима и других прописа који се односе на
предмет овог Уговора.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану током важења
уговора решавају споразумно, а уколико то није могуће, уговара се надлежност Привредног
суда у Пожаревцу.
Члан 12.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветна примерка, по два за сваку уговорну
страну.
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и
производи једнако правно дејство.
ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

_______________________________

____________________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ИЗЈАВА 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 – Набавка грађевинског материјала за избегла лица, бр.17/2015, 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.
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 ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
број:______

_______________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из _____________________________ ул._________________________________________

бр.лк. ____________________ издата од ________________________________________

овалашћује се да у име
___________________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)

може да учествује у поступку јавне број:17/2015 – Набавка грађевинског материјала за избегла
лица, а према техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне
документације.
Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.
Понуђач/Носилац групе
Датум:________________

М.П.

______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

Место:________________
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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