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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1

Назив, адреса, интернет страница и остали основни подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и имовину
Адреса: Краља Петра Првог бр.5, Сремска Митровица
Интернет страница: www.sremskamitrovica.rs
Матични број: 08898774
ПИБ: 105935357
Шифра делатности: 84.11 – Делатност државних органа
Обвезник ПДВ-а: ДА
1.2

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку.
1.3

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на спољном уређењу око спортске дворане – базена у Сремској
Митровици
Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу 3. Техничке карактеристике.
1.4

Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Предметни поступак спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5

Контакт подаци

Комисија за јавну набавку радова бр.1.3.14
Факс:022/623-788
Адреса: Краља Петра Првог бр.5, 22000 Сремска Митровица
Имејл: javnenabavke.sm@gmail.com
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2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки

Предмет јавне набавке: радови на спољном уређењу око спортске дворане- базена у Сремској
Митровици.
Назив и ознака из Општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови
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3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA uz PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA
POZ.

OPIS RADOVA

I

Jed. Mere

II

Količina

III

IV

ha

0,40

m2

17,00

Jedinična cena

UKUPNO

Svega po J.M.

SVEGA
mat+rad
VI= IV*V

V

OBJEKAT:
SPORTSKA DVORANA - BAZEN spratnosti P+1
SREMSKA MITROVICA
LOKACIJA:
SREMSKA MITROVICA,
KAT. PARCELA 4605/2 KO SREMSKA MITROVICA
INVESTITOR:
Grad Sremska Mitrovica,
Trg Svetog Dimitrija br.13

01-00

PRIPREMNI RADOVI

01-01

Obeležavanje i obnavljanje trase i operativnog poligona
pre početka radova
Rušenje postojećeg trotoara sa utovarom, transportom i
istovarom šuta na deponiju mašinskim putem.

01-02

01-00

UKUPNO
PRIPREMNI RADOVI

02-00

ZEMLJANI RADOVI - DONJI STROJ

02-01

Skidanje humusnog sloja mašinskim putem kao I široki
skop mašinskim putem, zemljanog materijala kategorije
sa guranjem na 40-60m.

m2

1066,36

Zbijanje podtla vibro sredstvima do propisane zbijenosti
ispod pešačkih komunikacija, kolovoza i platoa.
Zahtevani modul stišljivosti Ms=15 Mpa

m2

1066,36

UREĐENJE POSTELJICE
Pozicija obuhvata obuhvata planiranje i mehaničku
obradu posteljice projektovanih saobraćajnih površina kolovoza, parkinga i trotoara, do projektovanih kota.
Nabijanje kontaktne površine debljine do 30 cm do
zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti od
Ms=20MPa.

m2

1066,36

Mašinska izrada nasipa od zemljanog materijala u
slojevima sa zbijanjem do propisane zbijenosti od
Ms=20MPa .

m3

110,00

Humuziranje kosina useka i nasipa, ručnim putem u sloju
debljine d=20cm na delu pored kolovza i parkinga .Ostalo
je obračunato u okviru projekta ozelenjavanja.

m2

653,00

02-02

02-03

02-04

02-05
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02-06

Utovar,transport i istovar zemljanog i humusnog
materijala sa gradiliš na deponiju materijala Lt=10km,
Kr=1.15
(1066.36x0.8 - 110-653x0.2)x1,15=704.26m3

m3

704,26

02-00

UKUPNO
ZEMLJANI RADOVI - DONJI STROJ

03-00

KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA - GORNJI STROJ

03-01

Izrada donjeg nosećeg sloja - tampona od drobljenog
kamenog agregata veličine 0-63mm
kolovoz i parking sa zbijanjem do propisane zbijenosti
Ms=60 Mpa i ravnosti debljine sloja u zbijenom stanju
25cm,
P=482.4x0.25x1.1
=132.66 m3

m3

132,66

kolski pristup sa zbijanjem do propisane zbijenosti
Ms=60 Mpa i ravnosti debljine sloja u zbijenom stanju 20
cm P=29.50x0.2=5.9m3

m3

5,9

trotoari i platoi sa zbijanjem do propisane zbijenosti
Ms=30 Mpa i ravnosti debljine sloja u zbijenom stanju 10
cm
P =396x0.1=39.6m3

m3

39,6

Izrada sloja od drobljenog agregata, tucanika, veličine 031,5mm, ispod saobraćajnice, parkinga , kolskog
pristupa i trotoara i platoa. U svemu prema pojedinačnom
predmeru .
kolovoz i parking sa zbijanjem do propisane zbijenosti
Ms=80 Mpa i ravnosti debljine sloja u zbijenom stanju
40cm P=482.4x0.15 =72.36 m3

m3

192,96

m3

4,43

m3

39,6

m1

263,55

m1

69,13

Izrada trotoarske podloge od štampanog betona,
debljine sloja 10cm, padovi se ostvaruju slojem kamenog
agregata , odnosno AB pločom .
trotoari preko sloja kamenog agragata P=372.50m2 ( u I
fazi se radi samo 155m2)

m2

155,43

trotoari i platoi preko AB ploče P=183.55m2 -ostaje
štampani beton

m2

183,55

0301-A
0301-B
0301-C

03-02

0302-A
0302-B
0302-C

03-03
0303-A
0303-B
03-04

0304-A
0304-B

03-05

kolski pristup sa zbijanjem do propisane zbijenosti
Ms=80 Mpa i ravnosti debljine sloja u zbijenom stanju
15cm
trotoari i platoi sa zbijanjem do propisane zbijenosti
Ms=40 Mpa i ravnosti debljine sloja u zbijenom stanju 10
cm

Oivičenje kolovoznih i pešačkih površina ivičnjacima na
podlozi od betona MB-15
beli ivičnjak dim. 18/24cm - kolovoz
(podeljeno na dve faze - I faza je samo 263.55m)
Beli ivičnjak dim. 12/18cm (podeljeno na 2 faze - 1. faza
69.13m)

Izrada trotoarske podloge od štampanog betona preko
dela pristupa tehničkom bloku, debljine sloja 10cm,
padovi se ostvaruju slojem kamenog agregata .
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0305-A
03-06

03-07

03-08

03-09

pristup preko sloja kamenog agragata P=29.5m2

m2

29,5

Izrada spoljnjih stepenika, čela i gazišta od štampanog
betona debljine 3cm
P=55m2

m2

55

Izrada habajućeg bito nosećeg sloja tipa HBNS 16 ,
debljine sloja u zbijenom stanju d=7cm (kolovoz) .
(u I fazi se radi samo 482.4m)

m2

482,4

Nabavka i ugradnja armiranobetonske ploče, debljine
12cm, MB 30, armirane mrežastom armaturom Q 335.
Ova pozicija obuhvata nasipanje u slojevima od po 30
cm šljunkovito-peskovitog materijala, nabavku i ugradnju
betona i armature.

m2

129,5

Nabavka i ugrdnja armiranobetonske ploče -trotoara,
debljine 10cm, MB 30, armirane mrežastom armaturom
Q 188. Ova pozicija obuhvata nabavku i ugradnju betona
i armature.

m2

23,5

03-00

UKUPNO
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA - GORNJI STROJ

04-00

RADOVI NA IZRADI OGRADE OKO MAŠINSKIH INSTALACIJA

04-01

Postаvljаnje ogrаde . Nаbаvku i montаžu čeličnih
stubovа "I"-profilа I 10 ) (S-235) 10x10x200cm. (težinа
108x2.00mx8.34kg/m=1801.44kg) na temeljima
samcima od betona koji se postavljaju preko sloja šljunka
od 10cm.Nаbаvku, trаnsport i ugrаdnjа ispune od žice f
6mm visine 200cm. Komplet po m1.

04-02

Izrаdа i montаžа ulаzno-izlаzne kаpije . Komplet sа
iskopom i betonirаnjem oporаcа stubovа.

04-00

UKUPNO
RADOVI NA IZRADI OGRADE OKO MAŠINSKIH
INSTALACIJA

05-00

SPOLJNO UREĐENJE - OZELENJAVANJE

05-01

ZELENILO - TRAVA I NISKI SADNI MATERIJAL

0501-A

ODNOS ŠUTA I NEPLODNE ZEMLJE
Uklanjanje površinske nečiste zemlje, šuta i ostalih
nećistoća d=25 cm utovar i odvoz na deponiju
Utovar šuta i neplodne zemlje iz sadnih rupa izvršiti
mašinski i zatim izvršiti odnos na deponiju do 10 km
daleko.
Obračun po m3 komplet izvedene pozicije prema datom
opisu.

05-

м1

17

ком

1

m3

180,00

PRENOS PROJEKTA NA TEREN
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01-B
Nakon završetka zemljanih radova izvođač treba da
ortogonalnom metodom prenese projekat na teren tako
da obojenim kočićima ili drugim oznakama sa plana
sadnje označe mesta sadnje.
Obračun izvedenih radova se vrši po m2 površine za
ozelenjavanje.
0501-C

m2

720,00

m3

13,42

m3

180,00

m2

700,00

NASIPANJE TERENA ZEMLJOM
Nasipanje terena zemljom. Zemlju nasipati u slojevima
od 20 cm, kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti.
Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa.
Obračun po m³

0501-D

NABAVKA I PLANIRANJE HUMUSA
Transport svežeg humusa, istovar i mašinsko planiranje
d=25cm po očišćenom terenu sa tačnošću od ±5cm.
Obračun izvedenih radova vrši se po m³ utovarenog,
prevezenog i grubo rastrtog materijala, sa uračunatim
količinama za nabijanje humusa od 20% a cenom je
obuhvaćen i sav rad i materijal.
Obračun po m3 komplet izvedene pozicije prema datom
opisu.

0501-E

PODIZANJE TRAVNJAKA POLAGANJEM BUSENA
Treba pristupiti freziranju zemljišta, zatim izvršiti grubo
planiranje sa presipanjem peska i izvršiti finoplaniranje
površine +/- 1cm po postojećim kotama. Na tako
pripremljenom terenu izvršiti valjanje terena valjkom
težine 350-500 kg.
Podizanje travnjaka izvršiti polaganjem gajenog busena
trave I klase formiranog setvom travnog semena od
sledećih vrsta: Poa pratensis 50%, Lolium perene 50%.
Polaganje busena raditi uz pažljivo sastavljenje ivica
busena, a po polaganju sastave zasuti smešom treseta,
peska i semena tavne smeše. Posle busen lagano zaliti i
izvršiti valjanje valjkom težine 200-300 kg. Nakon
valjanja busen obilno zaliti i prvi put ručno kositi.
Obračun radova se vrši po m2 travnjaka, za sav rad i
materijal, a prema navedenom opisu.

0501-F

ODRŽAVANJE DO PRIMOPREDAJE
Radovi održavanja do primopredaje radova, a prema
opisu radova iznosi 20 % od ukupnog zbira radova na
ozelenjavanju.
Obračun paušalno, 20 % od ukupnog zbira radova na
ozelenjavanju.

05-02

pauš.

0,20

0,00

0,00

ZELENILO - VISOKI LIŠĆARI
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Na mestima označenim u projektu iskopati jamei iz jama
izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti
mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u
odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje sadnica zatrpati do 2/3
dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu
obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici.
Sadnice treba da su školovane i imaju sve odlike prve
klase. Moraju da budu snažne, treba da su jedre, zdrave
bez deformacija i oštećenja u ukupnoj dužini od
korenovog vrata i duž debla. Korenov sistem treba da je
dobro razvijen u svim pravcima, a busen kontejniran.
Nakon obavljene sadnje dobro zaliti.
Obračun se vrši po komadu sa svim neophodnim
radovima, nabavkom i ugradnjom elemenata.
05-03

ZELENILO - ŽARDINJERE
Obračun se vrši po komadu sa svim neophodnim
radovima, nabavkom i ugradnjom elemenata.

05-00

UKUPNO
SPOLJNO UREĐENJE - OZELENJAVANJE

06-00

SPOLJNO UREĐENJE - URBANI MOBILIJAR

06-01

KLUPE
Nabavka i postavljanje klupa za sedenje. Izbor i ton po
izboru autora i u saradnji sa investitorom.
Obračun se vrši po komadu sa svim neophodnim
radovima, nabavkom i ugradnjom elemenata.

06-02

06-04

9,00

0,00

0,00

kom

8,00

0,00

0,00

0,00

kom

7,00

0,00

0,00

kom

5,00

0,00

0,00

kom

1,00

0,00

0,00

m1

6,6

KORPE ZA OTPATKE
Nabavka, transport i monataža korpi za otpatke. Izbor i
ton po izboru autora i u saradnji sa investitorom.
Fiksiranje vršiti preko anker ploče i šrafova u betonski
temelj - 20*20*20cm (obuhvatiti pozicijom).
Obračun se vrši po komadu sa svim neophodnim
radovima, nabavkom i ugradnjom elemenata.

06-03

kom

DRŽAČ ZA BICIKLOVE
Montažni držač za parkiranje bicikala dužine 4,0m,
pocinkovani, sa ugradnjom na terenu.
Obračun se vrši po komadu sa svim neophodnim
radovima, nabavkom i ugradnjom elemenata.
OGRADA RAMPE
Nabavka, transport i montaža ograde rampe za osobe sa
invaliditetom, od čeličnih cevi, sa dvostrukim rukohvatom
na visinama 70cm i 90cm.
Obračun po m1 horizontalne projekcije.

06-00

UKUPNO
SPOLJNO UREĐENJE - URBANI MOBILIJAR

07-00

SPOLJNO UREĐENJE - SAOBRAĆAJNA OPREMA I
SIGNALIZACIJA
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07-01

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
Obračun paušalno, sa svim neophodnim radovima,
nabavkom i ugradnjom elemenata.

07-02

1,00

paušalno

1,00

paušalno

1,00

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
Obračun paušalno, sa svim neophodnim radovima,
nabavkom i ugradnjom elemenata.

07-03

paušalno

SAOBRAĆAJNA OPREMA
U okviru ovoga je obračunata i:
Mehanička samopodizna ručna rampa za kontrolu
ulaza/izlaza sa dužinom letve 6,5m i izradom
odgovarajućeg temelja, prema specifikaciji proizvođača
rampe, na terenu. 2 kom
Obračun paušalno, sa svim neophodnim radovima,
nabavkom i ugradnjom elemenata.

07-00

UKUPNO
SPOLJNO UREĐENJE - SAOBRAĆAJNA OPREMA I
SIGNALIZACIJA

08-00

NEPREDVIĐENI RADOVI

08-01

Za slučaj da se tokom izvođenja pojave neki dodatni
nepredviđeni radovi, čitava vrednost se uvećava za 3%.
0,03

08-00

UKUPNO
NEPREDVIĐENI RADOVI

09-00

OSTALI RADOVI

09-01

Nabavka i ugradnja sivih betonskih kanaleta
40/40/10 na podlozi od betona MB45
Nabavka, transport i montaža uličnog slivnika
atmosferske kanalizacije.
Slivnici su od AB cevi Ø400 sa rešetkastim
otvorom 400x400mm za srednje saobraćajno
opterećenje (25T)

09-02

m’

55

kom

6
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REKAPITULACIJA
OPIS POZICIJE

UKUPNO
(RSD)

GRAĐEVINSKI RADOVI:
01-00
02-00
03-00
04-00

05-00
06-00
07-00

08-00
09-00

UKUPNO
PRIPREMNI RADOVI
UKUPNO
ZEMLJANI RADOVI - DONJI STROJ
UKUPNO
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA - GORNJI STROJ
UKUPNO
RADOVI NA IZRADI OGRADE OKO MAŠINSKIH
INSTALACIJA
UKUPNO
SPOLJNO UREĐENJE - OZELENJAVANJE
UKUPNO
SPOLJNO UREĐENJE - URBANI MOBILIJAR
UKUPNO
SPOLJNO UREĐENJE - SAOBRAĆAJNA OPREMA I
SIGNALIZACIJA
UKUPNO
NEPREDVIĐENI RADOVI
UKUPNO
OSTALI RADOVI

UKUPNO (bez PDV-a): ______________
PDV (20%): ______________
UKUPNO (sa PDV-om): ______________

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
4.1

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона

Понуђач мора доказати да испуњава обавезне услове за учешће у поступку
јавне набавке дефинисане чл.75.Закона и то:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговоарајући регистар;
2) 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;
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4.1.2
Понуђач мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке дефинисане чл.76.Закона и то:
1) Да располже неопходним финансијским капацитетом:
1. - Да је у претходне две обрачунске године (2015., 2016.) остварио укупан приход у
минималном износу од 15.000.000,00 динара;
2. - Да у претходне 2 (две) обрачунске године (2015., 2016.) није имао исказан губитак;
3. - Да у претходне 2 (две) обрачунске године (2015., 2016.) и до објављивања позива за
подношење понуда за предметну јавну набавку у текућој 2017. години (најраније 1 месец пре
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) није био ни један дан
у блокаци.
2) Да располаже неопходним пословним капацитетом:
1. Да је у претходне 3 календарске године (2014., 2015., 2016.) извео радове на испоруци и
уградњи штампаног бетона у минималној количини од 1000м2, од чега један уговор са
минималном уговореном количином од 500м2;
2. Да је у текућој 2017. или у претходној 2016.години извршио израду асфалтних
саобраћајница или платоа у минималној количини од 1000м2 од чега један уговор са
минималном уговореном количином од 500м2;
3) Да располаже довољним кадровским капацитетом: Да има запослена / радно ангажована
најмање следећа лица:
Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415
– 1 извршилац;
4) Да располаже довољним техничким капацитетом, односно:
- Асфалтна база на удаљености до 70км од места извођења радова уколико се асфалт
превози у отвореним камионима или до 100км од места извођења радова уколико се
асфалт превози у посебним наменским контејнерима за превоз асфалта – 1ком.

4.2

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова наведених под
тачком 4.1.1 и то: 1), 2), 3). Уместо доказа
4.3

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
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чланом 81.Закона
Носилац посла дужан је да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености
обавезних услова наведених под тачком 4.1.1 и то: 1), 2), 3) док додатне услове наведене под тачком
4.1.2 група понуђача испуњава заједно.
4.4

Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона
4.4.1
Правно лице испуњеност обавезних услова доказује достављањем
следећих доказа:
1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
регистра надлежног привредног суда;
2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривичних дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:
2.1) Извода из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица и
2.2) Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани
криминал) Вишег суда у Београду и
2.3) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе министарства
унутрашњих послова за сваког од законских заступника (захтев се подноси
према месту рођења или према месту пребивалишта)

*Докази наведени под 2.1), 2.2) и 2.3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално
осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације, односно:
3.1) Уверења Пореске управе министарства финансија и привреде да јe измирио
доспеле порезе и доприносе и
3.2) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или
3.3) Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације
*Докази наведени под 3.1) , 3.2) и 3.3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Напомена: Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе о
испуњености обавезних услова.

4.4.2
Предузетник испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих
доказа:
1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра;
2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлеже полицијске управе
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Министарства унутраших послова да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:
2.1) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења
или према месту пребивалишта)
*Доказ наведен под 2.1) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално
осигурање, односно:
3.1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и обавезе и
3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних приходаи која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда
*Докази наведени под 3.1) и 3.2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Напомена: Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе о
испуњености обавезних услова.

4.5 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона
4.5.1 Понуђач испуњеност додатних услова доказује достављањем следећих доказа:
1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно:
- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН издат од стране Агенције за
привредне регистре за тражени период или биланс стања и успеха. Уколико се
ради о заједничкој понуди наведене доказе треба доставити и за све чланове групе
понуђача.
- Потврда НБС о броју неликвидних дана у претходне две обрачунске године
(2015. и 2016.) и до објављивања позива за подношење понуда у текућој 2017.
години (најраније 1 месец пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки). Уколико се ради о заједничкој понуди наведене доказе
треба доставити и за све чланове групе понуђача.
2) Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно:
 Потврде инвеститора на обрасцу 6.6 Конкурсне документације, и уговори и
окончане ситуације за изведене радове.
(Ове доказе доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно. Подизвођач може
допунити овај услов за понуђача само у делу радова које ће извести сам подизвођач.)
3) Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно:
 За лица која су у радном односу код понуђача: одговарајуће М/МА обрасце
пријаве на обавезно социјално осигурање запослених;
 За лица која нису у радном односу: фотокопије уговора о привременим или
повременим пословима, или уговора о делу (уколико исти није закључен у
супротности са одредбама Закона о раду);
 За једног дипломираног инжењера грађевине доставити и фотокопију
одговарајуће лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је иста
важећа;
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(ове доказе доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не
може допуњавати овај услов за понуђача)
4) Да располаже довољним техничким капацитетом, односно:
- извод из пописне листе основних средстава или уговор о куповини, закупу
или лизингу за асфалтну базу;
- За асфалтну базу обавезно се доставља и изјава под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу којом се доказује удаљеност базе са навођењем тачне
локације на којој се база налази и начином превоза (отворени камиони или посебни
наменски контејнери). Понуђач може доставити и одштампану трасу пута са
уписаним растојањем измереним помоћу гугл мапа. За асфалтне базе на растојању
већем од 70км од места извођења радова, доставити доказ о поседовању наменских
контејнера за превоз асфалта (књиговодствену листу или други одговарајући доказ
сходно претходној алинеји). Наручилац ће прихватити и мобилне асфалтне базе.

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1

Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико понуђач доставља доказе о испуњености
услова из других земаља на страном језику, дужан је да изврши превод истих и својим печатом на
преведеном документу потврди да је превод веран оригиналу, те да уз понуду достави и копију
оригиналног документа на страном језику и оверен превод.
Превод документације са страног језика од стране судског тумача није обавезан.
Каталошка и техничка документација може бити достављена на енглеском језику без превођења.
Наручилац задржава право да од понуђача који је доставио документацију на енглеском језику, у
случају потребе, затражи да у примереном року изврши превод дела или целокупне документације
на српски језик, сходно чл.18. ст.3. Закона о јавним набавкама.
5.2

Посебни захтеви у погледу начина састављања и достављања понуде

Понуда се подноси у једном примерку на обрасцима наручиоца који чине саставни део
конкурсне документације.
Обрасце тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, однсно није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре
обзиром да Наручилац може путем интернет странице наведеног органа – www.apr.gov.rs – да
изврши увид у податке о регистрацији. Уколико је и за друге доказе тражене конкурсном
документацијом могуће извршити увид путем интернет странице надлежног органа, понуђач није
дужан да достави такве доказе али је дужан да наведе интернет странице надлежних органа на
којима је могуће извршити увид предметне недостављене доказе.
Понуђач је обавезан да пре подношења понуде позове Наручиоца ради изласка на терен и
обиласка локације која је предмет јавне набавке након чега Наручилац потписом и печатом оверава
образац 6.9 конкурсне документације којим потврђује обилазак локације са Понуђачем. Локација
се може обићи у периоду од 05-07. септембра 2017. и 11–13. септембра 2017 у времену од 09:00 и
13:00 часова. Време обиласка локације је временски ограничено због радова који се тренутно
изводе на самом објекту који је предмет јавне набавке и усклађено је са тренутним извођачима
радова као и специфичности самог терена. Уколико понуђач не достави образац изјаве о посети
локације са потписом и печатом Наручиоца, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
15 од 37

Понуђачима који не изврше обилазак локације у наведеном периоду, неће бити накнадно омогућен
обилазак услед немогућности Наручиоца да омогући заинтересованим лицима приступ самом
објекту из разлога извођења финалних радова на изградњи самог објекта.
Цела понуда мора да буде без исправки или уписивања сем оних уписа у складу са
упутствима наручиоца. У случају исправки оне морају вити потписане од стране овлашћеног лица и
оверене печатом.
Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију
понуђач уписује податке о јавној набавци и то: ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА СПОЉНОМ
УРЕЂЕЊУ ОКО СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ – БАЗЕНА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ редни број 1.3.14
као и податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и
презимену лица за контакт.
Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно. Рок за подношење понуда износи 30
дана од дана објављивања Позива за подношење понуда. Уколико последњи дан рока пада у нерадни
дан, рок за достављање понуда и отварање истих помера се на први наредни радни дан. Без обзира
на начин достављања, благовременом ће се сматрати понуда која стигне на писарницу
Наручиоца до 15.09.2017. године до 10:00 часова, на адресу: Град Сремска Митровица, Градска
управа за унфраструктуру и имовину, ул.Краља Петра Првог бр.5, 22000 Сремска Митровица.
Отварање понуда ће се обавити истог дана, односно 15.9.2017.године у 11:00 часова у
просторијама Градске управе за инфраструктуру и имовину.
5.3

Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. ст.6. Закона

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни
или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком “ИЗМЕНА ПОНУДЕ”, “ДОПУНА
ПОНУДЕ” или “ОПОЗИВ ПОНУДЕ” за јавну набавку радова на спољном уређењу око спортске
дворане – базена у Сремској Митровици, редни број 1.3.14. Понуђач је дужан да јасно назначи који
део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда
понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.
5.4

Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено
да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда

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, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
5.5

Понуда са подизвођачем

Понуђач који поднуду подноси са подизвођачем дужан је да:
 у обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача, 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;
 за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу
4.2 конкурсне документације.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
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5.6

Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Носилац посла дужан је да:
 у обрасцу понуде наведе назив и седиште свих понуђача из групе понуђача;
 за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова на начин
предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
5.7

Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.
5.8

Период на који се закључује уговор

Уговор се закључује на период до завршетка радова односно до рока наведеног у обрасцу понуде а
који не може бити дужи од 20 календарских дана од дана увођења добављача у посао.
5.9

Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Наручилац ће плаћање вршити у законском року од дана пријема веродостојне исправе.
5.10

Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена у понуди исказује се у динарима без обрачунатог ПДВ-а.
Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове: материјала, радне снаге,
транспорта, теренских додатака, трошкова примене мера зааштите на раду, превоза, испоруке,
монтаже и сл.
Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
5.11

Подаци о средствима финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза

5.11.1
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност понуде са картоном
депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује
наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату
у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока
важења понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код
Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и
“Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико
понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или
уколико понуђач којем буде додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци,
односно уколико у остављеном року након потписивања уговора не достави захтевана средства
обезбеђења;
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5.11.2
Добављач је дужан да даном закључења уговора о јавној набавци достави:
а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за повраћај аванса са картоном депонованих
потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да
може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини
уговореног аванса без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке
Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС”
бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не
оправда уплаћени аванс и не поступа у складу са обавезама преузетим уговором о јавној набавци у
делу који покрива аванс;
б) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном
депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује
наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату
у висини уговореног аванса без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења
понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне
банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник
РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
5.11.3
Добављач је дужан да након завршетка радова по уговору о јавној
набавци достави:
а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року од 2
године од завршетка радова са картоном депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и
меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудски иницирати наплату у висини уговореног аванса без обрачунатог ПДВ-а, с
роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру
меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету
(“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11).
Наручилац ће уновчити меницу уколико добављач након завршетка радова у гарантном року од 2
године не буде испуњавао своје уговорне обавезе, или их не буде испуњавао квалитетно и савесно,
односно уколико не буде извршио своју обавезу отклањања грешака, односно квара који би могао да
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, односно уколико не буде
поступао у роковима и на начин прописаним уговором о јавној набавци током гарантног рока;
5.12 Достављање додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, 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 понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за
инфраструктуру и имовину ул.Краља Петра Првог бр.5, 22000 Сремска Митровица, факсом на
бр.022/623-788 или електронском поштом на адресу: javnenabavke.sm@gmail.com са назнаком:
Питања за јавну набавку радова на спољном уређењу око спортске дворане – базена у Сремској
Митровици, редни број 1.3.14.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева објавити одговор на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Уколико наручилац или
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понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем електронске поште или факсом, дужни
су да од друге стране захтевају да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
5.13 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и контроли код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Наручилац може да захтева од понуђача да појединачно разјасни своју понуду, укључујући и
анализу јединичних цена. Захтев за разјашњење, као и одговор треба да буду достављени писаним
путем али у одговору не може да буде промена у цени осим оних цена за које се тражи разјашњење
грешака које је наручилац открио за време провере понуда.
Понуде за које се установи да су исправне, одговарајуће и прихватљиве биће проверене
рачунски.
Грешке које се установе исправиће се на следећи начин:
 уколико постоји разлика у износима израженим бројем и словима – меродаван је износ
изражен словима;
 уколико постоји неслагање између наведеног износа добијеног сумирањем умношка
јединичних цена и количина како је наведено, а по мишљењу наручиоца није очита
грешка у месту децималног зареза код јединичне цене, меродавна је јединична цена, а
укупан износ који је наведен биће коригован;
 уколико је нетачно исказан збир износа појединачних услуга, исти ће бити коригован за
утврђену разлику, и тако коригован чиниће део укупно понуђене вредности услуга.
Износ наведен у обрасцу понуде ће бити исправљен према горе наведеном псотупку уз
сагласност понуђача и сматра се обавезним са понуђача. Ако понуђач не прихвати исправљену
понуду, његова понуда се одбија, а средство обезбеђења уз понуду је наплативо.
5.14 Китеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен
оном понуђачу који је ставио краћи рок за извршење радова.
5.15 Обавештење из чл.74. ст.2. и 75. ст.2. Закона о јавним набавкама
Понуђач је дужан да при састављању своје 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 понуђач гарантује да нема меру забране обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
 Обавештење о увиду у техничку и пројектну документацију
Понуђачи, односно заинтересована лица могу извршити увид у техничку документацију и
пројекте за предметну јавну набавку које због обима није могуће објавити, сваког радног дана
(понедељак – петак) у радно време Наручиоца од 07:00ч. до 14:00ч до истека рока за подношење
понуде. Понуђачи су дужни да свој долазак најаве дан раније како би се обезбедило присуство
стручног лица и помоћ при прегледању документације.
5.17 Гарантни рок
Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке износи 2 године од дана
завршетка радова. Даном завршетка радова сматра се дан примопредаје објекта који је предмет
уговора Наручио
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5.18 Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би 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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
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 и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавакама указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева
мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора
се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је
захтев поднет дана када је пријем одбијен.
Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; назив
и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде
доказују; потпис подносиоца и потврду о уплати таксе из члана 156.Закона о јавним набавкама.
У случају подношења захтева за заштиту права, подносилац захтева за заштиту права дужан
је да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.
Наведену таксу подносилац захтева уплаћује на рачун Буџета Републике Србије бр.84030678845-06.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи
следећ елементе:
 да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
 да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора податак да је
налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога;
 износ таксе из члана 156.ЗЈН чија се уплата врши;
 број рачуна: 840-30678845-06;
 шифру плаћања: 153 или 253;
 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
 сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
 корисник: буџет Републике Србије;
 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева заз аштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
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потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак – оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати наведене под тачком
1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор – потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1. осим оних наведених под првом и последњом алинејом, за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава).
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1. , за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Детаљније информације и примере попуњених налаога можете видети на интернет страници
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
5.20 Рок за закључење уговора о јавној набавци
Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен
уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци у року који одреди Наручилац, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

21 од 37

6.ОБРАСЦИ
6.1 Образац понуде
1) Понуда број ______________ од ___ / ___ . 2017.године за јавну набавку радова на
спољном уређењу око спортске дворане- базена у Сремској Митровици, редни број
1.3.14.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Законски заступник
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити):
а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Законски заступник
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
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ПИБ
Законски заступник
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Законски заступник
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Законски заступник
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3)




Понуђена цена:
Вредност без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Вредност са ПДВ-ом:

_____________________________ динара;
_____________________________ динара;
_____________________________ динара;

(словима (без ПДВ-а) :......................................................................................................................динара)
4) Aванс:
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____ од понуђене цене (максимално 30%)
5) Рок важења понуде:
____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана од дана отварања понуда).
6) Рок за извршење радова:
____ календарских дана од дана увођења у посао (максимално 20 календарских дана).
Наводимо да смо проучили сву конкурсну документацију, прегледали терен и локацију
објекта, да смо скупили све податке о локалним приликама, проучили све услове по којима треба да
се изведу радови те се обавезујемо да ћемо радове извршити по ценама из понуде.
При састављању ове Понуде, поштовали смо све обавезе које произилазе из важећих прописа
и стандарда за ову врсту услуга.

Датум:
_____________________
Место:
_____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_____________________________
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6.2 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015
и 68/2015), а у поступку јавне набавке радова на спољном уређењу око спортске дворане – базена у
Сремској
Митровици,
редни
број
1.3.14.,
понуђач
____________________________________________ са седиштем у _________________________ ул.
___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Датум: ___ / ___ . 20___. год.
Место: ___________________________
М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
______________________

Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о
заједничкој понуди)
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6.3 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015
и 68/2015), а у поступку јавне набавке радова на спољном уређењу око спортске дворане – базена у
Сремској
Митровици,
редни
број
1.3.14.,
подизвођач
_________________________________________ са седиштем у _________________________ ул.
___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Датум: ___ / ___ . 20___. год.
Место: ___________________________
М.П.

потпис овлашћеног
лица подизвођача
______________________

Умножити у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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6.4 Образац изјаве о независној понуди
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 и
68/2015), а у поступку јавне набавке радова на спољном уређењу око спортске дворане – базена у
Сремској
Митровици,
редни
број
1.3.14.,
понуђач
______________________________________________________
са
седиштем
у
_________________________ ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу
изјаву:
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум: ___ / ___ . 20___. год.
Место: ___________________________
потпис овлашћеног лица
М.П.
______________________

У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, Наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о
заједничкој понуди)
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6.5 Образац потврде о изведеним радовима

_________________________________
(назив наручиоца)
_________________________________
(место и адреса)
ПОТВРДА
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да је понуђач
_______________________________________________
из
________________________
ул.
___________________________ за потребе Наручиоца, квалитетно и у уговореном року извео
радове и то:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(навести врсту радова, односно врсту испоручених и монтираних добара), у вредности од укупно
________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, а на основу уговора број ______________ од
___/___.201__.године
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа Наручиоца: ____________________________
(име и презиме)
Број телефона контакт особе: _________________
Датум: ___/___.201__.године
Потпис овлашћеног лица Наручиоца
М.П.

________________________

Образац потврде умножити у довољном броју примерака.
Приликом достављања потврде о извршеним радовима, Понуђачи су дужни да се придржавају
прописаног обрасца, односно, потврда може бити издата и на меморандуму наручилаца, међутим
мора садржати све битне елементе напред наведене потврде, односно изјава мора бити дата под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, мора бити наглашено да су радови изведени
“квалитетно и у уговореном року” уз обавезно навођење врсте и вредности изведених радова.
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6.6 Образац изјаве о прибављању полисе осигурања
У поступку јавне набавке радова на спољном уређењу око спортске дворане – базена у
Сремској
Митровици,
редни
број
1.3.14.,
понуђач
______________________________________________________
са
седиштем
у
_________________________ ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу
изјаву:
ИЗЈАВА
О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном
поступку јавне набавке радова на спољном уређењу око спортске дворане – базена у Сремској
Митровици, редни број 1.3.14., најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, прибавити
полису осигурања од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи
и осигурање од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са
важношћу до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.
Датум: ___ / ___ . 20___. год.
Место: ___________________________
потпис овлашћеног лица
М.П.
______________________

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени
члан групе понуђача
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6.7 Образац трошкова припреме понуде
Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавне набавке радова на спољном уређењу око спортске дворане – базена у Сремској
Митровици, редни број 1.3.14.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити
трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом
Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тржио
накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________
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6.8 Образац изјаве о начину израде понуде
У поступку јавне набавке радова на спољном уређењу око спортске дворане – базена у
Сремској
Митровици,
редни
број
1.3.14.,
понуђач
______________________________________________________
са
седиштем
у
_________________________ ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу
изјаву:
ИЗЈАВА
О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ
Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне
набавке радова на спољном уређењу око спортске дворане – базена у Сремској Митровици, редни
број 1.3.14., понудом број _________________ од ____________, 2017. године а на основу конкурсне
документације, техничке документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида, обиласка
локације, обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и укупно уговореном ценом сав
потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке
поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је
то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.
Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком
смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи
наведени или не техничком документацијом.
Понуђач у свему прихвата у целости услове из Модела уговора.
Датум: ___ / ___ . 20___. год.
Место: ___________________________
потпис овлашћеног лица
М.П.
______________________

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени
члан групе понуђача
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6.9 Образац изјаве о посети локације
У поступку јавне набавке радова на спољном уређењу око спортске дворане – базена у
Сремској
Митровици,
редни
број
1.3.14.,
понуђач
_______________________________________________ са седиштем у _________________________
ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо посетили локацију
која је предмет јавне набавке радова на спољном уређењу око спортске дворане – базена у Сремској
Митровици, редни број 1.3.14., и том приликом стекли увид у све информације које су неопходне за
припрему понуде.
Датум: ___ / ___ . 20___. год.
Место: ___________________________
потпис овлашћеног лица Понуђача
М.П.
______________________
За Наручиоца:
_____________________
М.П.
_____________________

За Групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.
Понуђач је обавезан да пре подношења понуде позове Наручиоца ради изласка на терен и обиласка
локације која је предмет јавне набавке након чега Наручилац потписом и печатом оверава образац 6.9
конкурсне документације којим потврђује обилазак локације са Понуђачем. Локација се може обићи у
периоду од 05-07. септембра 2017. и 11–13. септембра 2017 у времену од 09:00 и 13:00 часова.
Време обиласка локације је временски ограничено због радова који се тренутно изводе на самом објекту
који је предмет јавне набавке и специфичности терена. Уколико понуђач не достави образац изјаве о посети
локације са потписом и печатом Наручиоца, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Понуђачима који
не изврше обилазак локације у наведеном периоду, неће бити накнадно омогућен обилазак услед
немогућности Наручиоца да омогући заинтересованим лицима приступ самом објекту из разлога извођења
финалних радова на изградњи самог објекта.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВИ НА СПОЉНОМ УРЕЂЕЊУ ОКО СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ – БАЗЕНА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
закључен између:
1. Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица, ул.Краља Петра
Првог бр.5, које заступа в.д.начелника Саша Бугаџија, ПИБ:105935357, МБ:08898774, шифра
делатности: 84.11, у даљем тексту Наручилац, и
2. ___________________________________________________ из _________________________
ул._____________________________, које заступа ___________________________________,
ПИБ:____________, МБ:_____________, шифра делатности: __________, број текућег
рачуна: ________________________ у даљем тексту: Добављач.
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:






да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/2012,14/2015
и 68/2015) спровео поступак јавне набавке радова у отвореном поступку чији су предмет
радови на спољном уређењу око спортске дворане – базена у Сремској Митровици;
да је у предметном поступку јавне набавке Добављач дана ___ / ___ .2017.године доставио
Понуду број _______________ која у потпуности одговара условима и захтевима из
конкурсне документације а која је саставни део уговора;
да је Наручилац у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама, применом критеријума
најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број:_____________ од ___ /
___.2017. године којом је уговор доделио Добављачу.
да Добављач у преметној јавној набавци наступа као представник групе понуђача коју чине:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
да Добављач у предметној јавној набавци наступа са подизвођачима (у складу са својом
понудом број _____________________ од _________________) и то: _______________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .

Члан 2.
Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са јавном набавком радова
за спољном уређењу око спортске дворане – базена у Сремској Митровици, редни број 1.3.14. а у
свему према понуди Добављача број:________________ од ___ / ___.2017.године.
Обавезује се Добављач да за потребе Наручиоца изврши испоруку и уградњу опреме,
односно изврши радове у свему према конкурсној документацији и својој понуди из става 1. овог
члана а која чини саставни део овог уговора.
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Члан 3.
Вредност овог Уговора износи:
1. Вредност без обрачунатог ПДВ-а: .................. __________________________ динара,
2. Вредност ПДВ-а: .............................................. __________________________ динара,
3. Вредност са ПДВ-ом: ....................................... __________________________ динара.
(словима (без ПДВ-а): ..................................................................................................................... динара)
Коначну вредност добара и радова, уговорне стране ће утврдити након завршетка посла,
коначним обрачуном, а на основу стварно извршеног посла, по јединичним ценама из понуде
Добављача.
Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене дате у понуди из члана 1. овог
Уговора фиксне и не могу се мењати.
Члан 4.
Обавезује се Добављач да даном потписивања уговора преда Наручиоцу једну регистровану
споствену бланко меницу за повраћај авансног плаћања, са клаузулама неопозива, безусловна,
наплатива на први позив и без права на приговор, у висини уговореног аванса без обрачунатог ПДВа, са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће активирати меницу
уколико добављач не буде оправдао примљени аванс у роковима и на начин предвиђен уговором о
јавној набавци.
Обавезује се Наручилац да након закључења уговора и пријема менице из става 1. овог
члана, изврши исплату аванса у износу од ____ од укупног уговореног износа (максимално 30%).
Члан 5.
Изведене радове, односно испоруку и монтажу опреме, Наручилац ће плаћати Добављачу на
основу привремених и окончане ситуације.
Привремене ситуације Добављач испоставља месечно и доставља Наручиоцу у 6 примерака
најкасније до 5-ог у месецу за протекли месец.
Привремену ситуацију надзорни орган је дужан да овери у року од 8 дана, а Наручилац да
исплати у законском року по пријему ситуације од Добављача.
Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела ситуације и у том случају
дужан је да плати неспорни део у наведеном року.
Члан 6.
Рок за извршење радова износи ____ календарских дана од дана увођења Добављача у посао
(максимално 20 календарских дана).
Члан 7.
Добављач се обавезује да, пре почетка извођења радова, достави Наручиоцу решење о
именовању одговорног извођача радова са копијом личне лиценце.
Одговорни извођач радова мора испуњавати услове прописане Законом о планирању и
изградњи.
У случају потребе за заменом одговорног извођача радова, Добављач је дужан да уз решење о
именовању новог одговорног извођача радова достави и писано обавештење о разлозима замене
одговорног извођача радова као и доказе да новоименовани одговорни извођач радова испуњава
услове прописане Законом о планирању и изградњи као и да је запослен, односно радно ангажован
код Добављача.
Уколико Наручилац није задовољан радом одговорног извођача радова, има право да од
Добављача захтева замену овог лица. Добављач је дужан да поступи по захтеву Наручиоца и замени
одговорног извођача радова уколико Наручилац учини оправданим свој захтев.
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Члан 8.
Добављач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у уговореном року,
квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту услуга.
Члан 9.
Добављач се обавезује да у току извођења радова набавља и уграђује материјал који одговара
важећим домаћим стандардима, техничким нормативима и техничкој спецификацији на основу које
се предметни радови изводе.
Члан 10.
Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови радова у односу на
утврђени предмер радова до 15%, исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по
понуђеним јединичним ценама под условом да вишкови и мањкови радова не прелазе укупно
уговорени износ.
Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови радова, чији је
износ до 15% преко укупно уговореног износа, исплата тих радова извршиће се по понуђеним
јединичним ценама на основу измене овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама.
Добављач је дужан да прихвати све вишкове и мањкове радова у складу са овим чланом.
Добављач је дужан да уз привремену/окончану ситуацију достави спецификацију свих
радова из става 1. овог члана, коју треба да овери надзорни орган Наручиоца.
Члан 11.
Обавезује се Добављач и одговорни извођач радова да при извођењу радова који су предмет
овог уговора поступе у свему према одредбама 152. Закона о планирању и изградњи.
Члан 12.
Добављач је дужан да за време извршења уговора, укључујући и отклањање недостатака у
гарантном року, да о свом трошку обезбеди мере заштите на раду на градилишту у складу са
законима и прописима који се примењују у Републици Србији о безбедности и здрављу на раду и да
градилиште и терен градилишта држи у таквом стању и радове изводи на такав начин да не
представљају опасност за људе и имовину.
Добављач је дужан да, о свом трошку, предузме мере за заштиту животне средине, заштиту
од загађења, као и мере које обезбеђују заштиту од оштећења или уништења имовине и повреде
лица које могу настати у вези са извршењем уговора.
Уколико напред наведене мере не буду предузете на законом и осталим одговарајућим
прописима регулисан начин, а деси се штетни догађај, Добављач потписивањем овог уговора
преузима и прихвата самостално и у потпуности одговорност за штетни догађај који проистиче из
извођења предметних радова.
Члан 13.
Добављач је од момента отпочињања радова па до примопредаје, дужан да самостално води
рачуна о целокупној својој опреми, материјалу и радовима укључујући и евентуалну имовину која је
у поседу Наручиоца а која се налази на градилишту и/или терену градилишта.
Добављач је дужан да организује градилиште и терен градилишта на начин којим ће се
обезбедити приступ локацији и заштиту околине за време трајања извођења радова.
Добављач је дужан да обезбеди сигурност лица која се налазе на градилишту и терену
градилишта и околине, укључујући и суседне објекте и саобраћајнице.
Члан 14.
Рок из члана 6. овог Уговора може се продужити у случају више силе за онолико времена
колико је трајао утицај више силе, или из других оправданих разлога на које Добављач није могао
да утиче а уз сагласност Наручиоца.
Утврђивање новог рока у складу са претходним ставом овог члана утврдиће Наручилац
издавањем писане сагласности.
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Члан 15.
У случају прекорачења рока за завршетак радова из члана 6. овог Уговора, а које су настале
кривицом Добављача, исти се обавезује да плаћа уговорну казну у висини од 0.2% дневно од укупне
вредности предмета овог уговора, за сваки дан прекорачења рока.
У случају да је за Наручиоца настала штета због неизвршења или доцње или несавесног или
неквалитетног или делимичног извршења, а која превазилази вредност уговорне казне, Наручилац
има право да захтева и накнаду штете.
Уколико обрачуната казна пређе износ од 5% од укупне уговорене цене, Наручилац има
право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла и испуњење
уговорних обавеза.
Члан 16.
Наручилац и Добављач утврђују гарантни рок од 2 године од дана завршетка радова, односно
примопредаје предмета јавне набавке који су предмет овог Уговора.
Добављач је дужан да квалитативне недостатке отклања у гарантном року о свом трошку у
року од највише 3 (три) дана од дана пријема позива Наручиоца да отклони уочене квалитативне
недостатке.
Добављач се обавезује да надокнади сву штету насталу као последица квалитативних
недостатака.
У случају да Добављач не отклони квалитативне недостатке у року из става 1. овог члана,
Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Добављача.
Члан 17.
За отклањање грешака у гарантном року од 2 године од дана завршетка радова, односно
примопредаје предмета уговора, Добављач се обавезује да даном завршетка радова, односно даном
примопредаје предмета уговора достави Наручиоцу једну регистровану сопствену соло меницу са
клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од
10% од уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од
гарантног рока од 2 године.
Наручилац ће наплатити меницу уколико добављач након завршетка радова, односно коначне
испоруке и монтаже добара у гарантном року од 2 године не буде испуњавао своје уговорне обавезе,
или их не буде испуњавао квалитетно и савесно, односно уколико не буде извршио своју обавезу
отклањања грешака, односно квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора
у гарантном року, односно уколико не буде поступао у роковима и на начин прописаним уговором о
јавној набавци током гарантног рока.
Члан 18.
Добављач је одговоран за штету коју проузрокује на другим инсталацијама или грађевинама
извођењем радова и обавезује се да исту отклони о свом трошку.
Ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, насталих од дана почетка
радова до њихове примопредаје Наручиоцу сноси Добављач, а после примопредаје Наручилац.
За сву штету на објектима и трећим лицима узроковану извођењем радова, од увођења
Добављача у посао до примопредаје предмета уговора Наручиоцу, одговара Добављач.
Члан 19.
Добављач је дужан да у року од 5 дана од дана увођења у посао осигура радове који су
предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у
изградњи и осигурање од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих
лица), са важношћу за цео период извођења радова.
Добављач се обавезује да копију полисе осигурања достави Наручиоцу у року од 2 дана од
дана протека рока из претходног става.
Члан 20.
Свака од уговорних страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорних
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обавеза друге уговорне стране.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести
другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим протеком рока од 5 дана од дана пријема писаног
обавештења.
Члан 21.
Наручилац, поред права на раскид уговора предвиђених другим одредбама овог уговора,
може раскинути уговор достављањем писане изјаве Добављачу у следећим случајевима:
1) Ако надлежни орган забрани даље извођење радова;
2) Ако Добављач уграђује материјал који није уговорен или одговарајући;
3) Ако Добављач не отклони недостатке у материјалу и изведеним радовима на начин и року
регулисаним овим уговором;
4) Ако Добављач ван одредаба овог уговора и понуде, препусти извођење појединих или већине
радова правном лицу или предузетнику који нису наведени у понуди или овом уговору као
чланови Групе понуђача или подизвођачи Добављача;
5) У свим другим случајевима када Добављач не испуњава своје обавезе у складу са овим
уговором.
По пријему изјаве о раскиду уговора, Добављач је дужан да о свом трошку ослободи
градилиште од лица и ствари као и привремених објеката и очисти градилиште најкасније у року од
5 дана од дана раскида уговора, у противном Наручилац има право да на терет Добављача ангажује
треће лице.
У случају раскида уговора или обуставе радова или забране радова, Добављач је дужан да
извене радове обезбеди од пропадања.
Члан 22.
Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, за све
оно што није изричито уређено одредбама овог уговора, примењују одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са применом овог уговора решавају
споразумно, а ко то не буде могуће, утврђује се надлежност стварно надлежног суда у Сремској
Митровици.
Члан 24.
Уговорне стране сагласно изјављују да им је уговор прочитан и протумачен, те га без
примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Члан 25.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4
(четири) примерка а Добављач 2 (два) примерка.
ЗА ДОБАВЉАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

___________________________

___________________________
начелник
Саша Бугаџија

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, и носилац посла и сваки од понуђача из групе понуђача потписују
и печатом оверавају Модел уговора.
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