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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1. ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ
Устанпга „Сппртскп – рекреатигни центар“ Гпрои Миланпгац
Кпршадинпга бб, 32300 Гпрои Миланпгац
Интернет страница: www.sportskahalabreza.com
E-mail: srcgm@mts.rs
2. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јагна набагка се спрпгпди у ппступку јагне набагке мале греднпсти у складу са
Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јагне набагке.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јагне набагке бр. 1/19 су радпги – Рекпнструкција кприта великпг базена са
фарбаоем;
4. ЦИЉ ППСТУПКА
Ппступак јагне набагке се спрпгпди ради закљушеоа удпгпра п јагнпј набагци.
5.РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА
Јагна набагка није резергисана.
6. ЕЛЕКТРПНСКА ЛИЦИТАЦИЈА:
Јагна набагка се не спрпгпди путем електрпнске лицитације.
7. КПНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)
Лице за кпнтакт: Витпмир Јаснић
E-mail: srcgm@mts.rs
Телефпн и факс: 032/712 – 436
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II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јагне набагке је набагка радпга– Рекпнструкција кприта великпг базена са
фарбаоем;
Назиг и пзнака из ппщтед решника набагке је щифра
- 45212290 – Радпви на ппправци и пдржаваоу сппртских пбјеката;
2. Партије
Ога набагка није пбликпгана пп партијама;

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА
И ППИС РАДПВА
ПРЕДМЕР (СПЕЦИФИКАЦИЈА) РАДПВА
1. Припрема ппгрщине:
- Уклаоаое уља, маснпћа, цинкпгих спли, старпд премаза са лпщпм адхезијпм и
друдих нешистпћа са ппгрщине кпја се фарба, (пплупескареое) дп шистпће St2 или
St3 (ISO 8501-1).
- Сге ппгрщинске дефекте (пщтре игице, гарпге, традпге кпрпзије, итд) пптребнп
је пбрусити (ISO 8501-3).
- Накпн пдстраоигаоа нешистпћа са ппгрщине, ппгрщину је пптребнп пшистити
пд настале пращине и крхптина.
- Отпращигаое, механишкп уклаоаое песка, издугагаое и праое ппгрщине,
насталп прпцеспм пескареоа.

2. Апликација:
- Оснпгни премаз се мпра нанети на ппгрщину на кпјпј нема присустга маснпћа,
уља, традпга кпрпзије, традпга цинкпгих спли, ппгрщинских дефеката и друдих
нешистпћа.
- Укпликп приликпм пплупескареоа, дпђе дп уклаоаоа кпмплетнпд нанпса - дп
саме ппгрщине метала, пптребнп је нанети shop primer, кап пснпгни прги
премаз.
- Сгаки следећи премаз се аплицира на шисту, сугу и пдмащћену ппгрщину у
складу са технишкпм дпкументацијпм.
4
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- Сгаки премаз у систему мпра креирати пптпунп унифпрман слпј, пднпснп мпра
ппкрити у пптпунпсти претхпдни премаз у систему.
- Дебљина сгакпд слпја не сме бити гећа пд максималних дебљина нагедених у
технишкпј дпкументацији.
- Услпги при апликацији: Температура газдуха пд 10-35˚C; глажнпст газдуха – маx
80%; Температура ппгрщине мин 3˚C изнад ташке рпсе.
3. Загрщни премаз:
- Загрщнп фарбаое пплиуретанским акрилним загрщним премазпм у дебљини
2х80 микрпна фарбпм ПЛАВИ РАЛ 5012.

Карактеристике премаза:
- Пснпвни премаз
Pot life минимум 12h;
Тгрдпћа пп KONIGU минимум 120 секунди на 80 микрпна сугпд филма;
Отппрнпст на удар пп GÖST стандарду 4765-73 са 50cm гисине, а да не дпђе дп
пуцаоа премаза;
Отппрнпст на гпду, минимум 720 сати.

- Завршни премаз пплиуретански
Минимални сјај 95%;
Pot life – ппгећаое гискпзитета за 10 секунди у рпку пд 6h;
Ппкригенпст на 20 микрпна да се не гиди кпнтрастна ппдлпда;
Отппрнпст на удар пп GÖST стандарду 4765-73 са 50cm гисине, а да не дпђе дп
пуцаоа премаза;
Отппрнпст на гпду, минимум 720 сати.
Гарантни рпк за наведене радпве: не мпже бити маои пд 24 месеца пд дана
примппредаје радпга.;

М.П.
____________________________
(пптпис изгпђаша радпга)
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА

Прагп на ушещће у ппступку предметне јагне набагке има ппнуђаш кпји испуоага
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јагне набагке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
1.1. Да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар
(чл.75.ст.1.тач.1) Закпна);
1.2. Да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан
прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде,
кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп
делп прегаре (чл.75.ст.1тач. 2) Закпна);
1.3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји
(чл.75.ст.1.тач.4) Закпна);
1.4. Да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду,
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да нема забрану пбагљаоа
делатнпсти кпја је на снази у греме ппднпщеоа ппнуде (чл.75.ст. 2. Закпна);

Дпказ:

Пппуоена, пптписана и пгерена Изјага ппнуђаша o испуоагаоу услпга
из шлана 75.Закпна у ппступку јагне набагке мале греднпсти, кпја је
састагни деп Кпнкурсне дпкументације;
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2. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКПНА

Ппнуђаш кпји ушестгује у ппступку предметне јагне навагке мпра испунити дпдатне услпге
за ушещће у ппступку јагне набагке дефинисане шл. 76. Закпна, и тп:
2.1. Финансијским капацитетпм:
- Да је у ппследоих щест месеци вип ликгидан, тј. да није вип у влпкади;
Дпказ:

Фптпкппија пптгрде ппслпгне или Нарпдне банке Србије да ппнуђаш није бип у
блпкади за ппследоих щест месеци пре дана пбјагљигаоа јагнпд ппзига;

3. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ ППДИЗВПЂАЧ У СКЛАДУ СА ЧЛАНПМ 80. ЗЈН:
3.1. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна,
ппдизгпђаш мпра да испуоага пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпказ
за услпг из шлана 75. стаг 1. ташка 5) Закпна, укпликп је за деп набагке кпји ће ппнуђаш
изгрщити прекп ппдизгпђаша, неппхпдна испуоенпст тпд услпга.
3.2. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем, ппнуђаш је дужан да за
ппдизгпђаша дпстаги Пппуоену, пптписану и пгерену Изјагу ппдизгпђаша o испуоагаоу услпга
из шлана 75. Закпна у ппступку јагне набагке мале греднпсти, кпја је састагни деп Кпнкурсне
дпкументације;
Ппдизгпђаши не мпду дппуоагати пптревне дпдатне услпге.

4. УСЛПВИ КПЈЕ МПРА ДА ИСПУНИ ГРУПА ППНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНПМ 81. ЗЈН:
4.1. Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша, мпра да
испуни пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а услпг из шлана 75. стаг 1. таш.
5) Закпна, за шлана друпе ппнуђаша кпјем је ппгеренп изгрщеое дела набагке за кпји је
неппхпдна испуоенпст тпд услпга. а дпдатне услпге испуоагају заједнп.
4.2. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача ппнуђаш је дужан да за сгакпд шлана друпе
дпстаги Пппуоену, пптписану и пгерену Изјагу o испуоагаоу услпга из шлана 75. Закпна у
ппступку јагне набагке мале греднпсти, кпја је састагни деп Кпнкурсне дпкументације;
Нагедене дпказе п испуоенпсти услпга ппнуђаш мпже дпстагити у гиду непгерених
кппија, а нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра да тражи пд ппнуђаша, шија је
ппнуда на пснпгу изгещтаја за јагну навагку пцеоена кап најппгпљнија, да дпстаги на угид
придинал или пгерену кппију сгих или ппјединих дпказа.
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Акп ппнуђаш у пстагљенпм, примеренпм рпку, кпји не мпже вити краћи пд пет дана, не
дпстаги на угид придинал или пгерену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оедпгу ппнуду
пдвити кап неприхгатљигу.
У складу са пдредбама шлана 78. стаг 1. и 5. Закпна, лице уписанп у редистар ппнуђаша
Аденције за пригредне редистре није дужнп да приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказује
испуоенпст пбагезних услпга из шлана 75. стаг 1. ташке 1) дп 4) Закпна, укпликп је редистрација
ппнуђаша на дан птгараоа ппнуде актигна у редистру кпји је дпступан на интернет страници
Аденције за пригредне редистре. Ппнуђаш треба у сгпјпј ппнуди јаснп да нагеде да се налазе у
редистру ппнуђаша.
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхгатљигу, укпликп не садржи дпказ пдређен
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш нагеде у ппнуди Интернет страницу на кпјпј су
ппдаци кпји су тражени у пкгиру услпга јагнп дпступни.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпга електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпстагља кппију
електрпнскпд дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски
дпкумент.
Акп се у држаги у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже,
уместп дпказа, прилпжити сгпју писану изјагу, дату ппд кригишнпм и материјалнпм
пддпгпрнпщћу пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим
надлежним прданпм те држаге. Нагедена изјага, укпликп није издата на српскпм језику, мпра
вити прегедена на српски језик и пгерена пд стране судскпд тумаша.
Акп ппнуђаш има седищте у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпга издати пд стране надлежних
прдана те држаге.
Ппнуђаш је дужан да без пдладаоа писменп пбагести нарушипца п билп кпјпј прпмени у
гези са испуоенпщћу услпга из ппступка јагне набагке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке,
пднпснп закљушеоа удпгпра, пднпснп тпкпм гажеоа удпгпра п јагнпј набагци и да је
дпкументује на прпписани нашин.
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ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. стаг 4. Закпна ("Сл. дласник РС" брпј 124/2012 ,14/2015 и 68/2015), ппд
пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппнуђаш ___________________________________________ из ____________________________,
адреса: _____________________________________, матишни брпј: ________________________,
ПИБ________________,
У ппступку јагне набагке радпга бр. 1/19 – „Рекпнструкција кприта великпг базена са
фарбаоем“ испуоага сге услпге из шлана 75. Закпна, пднпснп, услпге дефинисане Кпнкурснпм
дпкументацијпм за предметну јагну набагку, и тп да:
1)

Да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);

2)

Да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригишних дела кап
шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг
пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или
дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна);

3)

Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна);

4)

Да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду,
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да нема забрану
пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у греме ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2.
Закпна).
Датум:

_____________

Пптпис пглащћенпд лица ппнуђаша
м.п.

______________________________

Напомена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача.
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ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. стаг 4. Закпна ("Сл. дласник РС" брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппд
пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппдизгпђаш _________________________________________ из___________________________,
адреса:___________________________,матишни брпј:________________, ПИБ_______________,
У ппступку јагне набагке радпга бр. 1/19 – „Рекпнструкција кприта великпг базена са
фарбаоем“ испуоага сге услпге из шлана 75. Закпна, пднпснп услпге дефинисане Кпнкурснпм
дпкументацијпм за предметну јагну набагку, и тп да:
1)

Да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);

2)

Да пн и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд кригишних дела кап
шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг
пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или
дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна);

3)

Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране држаге када има седищте на оенпј
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна);

4)

Да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду,
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине, кап и да нема забрану
пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у греме ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2.
Закпна).

Датум:
____________

Пптпис пглащћенпд лица ппдизгпђаша
м.п.

__________________________________

Напомена: Укпликп ппнуђач ппнуду ппднпси са ппдизвпђачем , Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.
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V ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда бр ________________________ пд ___________ 2019. дпдине, за јагну набагку радпга –
Рекпнструкција кприта великпг базена са фарбаоем , ЈН бр.1/19;
1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ

Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:
Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђача (е-маил):

Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Напомена: Запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда ппднпси
са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група
ппнуђача.
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:

2)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем, а укпликп
има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача.
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду, а
укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени
пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у
заједничкпј ппнуди.
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5) УКУПНА ЦЕНА ЗА РЕКПНСТРУКЦИЈУ КПРИТА ВЕЛИКПГ БАЗЕНА СА ФАРБАОЕМ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-пм
-

исппстагљаоем пригремене ситуације
за изгрщене радпге дп 90% удпгпрене
греднпсти;

-

пстатак пд 10% удпгпрене греднпсти
пкпншанпм ситуацијпм пп загрщетку
радпга,
технишкпм
пријему,
примппредаји радпга и предаји
захтегане даранције;

-

рпк за плаћаое је 45 дана пд дана
исппстагљаоа пригремене и пкпншане
ситуације.

Рпк и начин плаћаоа

______ (не мпже бити краћи пд 30 дана пд

Рпк важеоа ппнуде

дана птгараоа ппнуда)

________дана пд дана угпђеоа у ппсап
изгпђаша (не мпже бити дужи пд 15 дана пд

Рпк за извршеое радпва

дана угпђеоа у ппсап изгпђаша и мпра бити
загрщен дп 31.05.2019.дпдине)

________дпдина пд дана примппредаје радпга
Гарантни перипд

(дарантни рпк не мпже бити краћи пд 24
месеца пд дана примппредаје радпга)

Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда ппднпси
са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група
ппнуђача

Датум: __________________

М.П.
____________________________
(пптпис пглащћенпд лица)
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VI ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
Р.Б.

Ппис радпва

Ј.М.

Кплич.

Јединична
цена без
пдв-а

Јединична
цена са
пдв-пм

Укупна цена
без пдв-а

Укупна цена
са пдв-пм

1

2

3

4

5

6 (3*4)

7 (3*5)

m2

1.300

m2

1.300

m2

1.300

Припрема ппгрщине 1

2

3

Уклаоаое уља, маснпћа, цинкпгих
спли, старпд премаза са лпщпм
адхезијпм и друдих нешистпћа са
ппгрщине кпја се фарба
Апликација - Оснпгни премаз се
мпра нанети на ппгрщину на кпјпј
нема присустга маснпћа, уља,
традпга кпрпзије, традпга цинкпгих
спли, ппгрщинских дефеката и
друдих нешистпћа. -Укпликп
приликпм пплупескареоа, дпђе дп
уклаоаоа кпмплетнпд нанпса - дп
саме ппгрщине метала, пптребнп
је нанети shop primer, кап пснпгни
прги премаз. - Сгаки следећи
премаз се аплицира на шисту, сугу
и пдмащћену ппгрщину у складу са
технишкпм дпкументацијпм и мпра
креирати пптпунп унифпрман слпј,
пднпснп мпра ппкрити у
пптпунпсти претхпдни премаз у
систему
Загрщни премаз - Загрщнп
фарбаое пплиуретанским
акрилним загрщним премазпм у
дебљини 2х80 микрпна фарбпм
ПЛАВИ РАЛ 5012

Укупнп:
Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:
Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин:

у кплпни 4. уписати кпликп изнпси јединишна цена без пдг-а, за сгаки тражени предмет јагне набагке;

у кплпни 5. уписати кпликп изнпси јединишна цена са пдг-пм, за сгаки тражени предмет јагне набагке;

у кплпни 6. уписати укупна цена без пдг-а за сгаки тражени предмет јагне набагке и тп такп щтп ће ппмнпжити
јединишну цену без пдг-а (нагедену у кплпни 4.) са траженим кплишинама (кпје су нагедене у кплпни 3.); На крају
уписати укупну цену предмета набагке без пдг-а.

у кплпни 7. уписати кпликп изнпси укупна цена са пдг-пм за сгаки тражени предмет јагне набагке и тп такп щтп ће
ппмнпжити јединишну цену са пдг-пм (нагедену у кплпни 5.) са траженим кплишинама (кпје су нагедене у кплпни 3.);
На крају уписати укупну цену предмета набагке са пдг-пм.

Датум: __________________

М.П.
____________________________
(пптпис пглащћенпд лица)
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VII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна, ____________________________________________________,
(Назиг ппнуђаша)

даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђујем да сам ппнуду у ппступку
јагне набагке бр. 1/19 - Рекпнструкцијa кприта великпг базена са фарбаоем ппднеп незагиснп,
без дпдпгпра са друдим ппнуђашима или заинтереспганим лицима.

Датум: __________________

М.П.
____________________________
(пптпис ппнуђаша)

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац ће пдмах
пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту
кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне
набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне
набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне
набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закпна.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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VIII ТРПШКПВИ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

Р.Б.

Врста трпшка

Изнпс у динарима

УКУПНП:

Трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже
тражити пд наручипца накнаду трпшкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни наручипца,
наручилац је дужан да ппнуђачу надпкнади трпшкпве израде узпрка или мпдела, акп су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручипца и трпшкпве прибављаоа
средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђач тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј
ппнуди.

Датум: __________________

М.П.
____________________________
(пптпис пглащћенпд лица)

17

Јавна набавка мале вредности број 1/19

IX МПДЕЛ УГПВПРА
ЗА ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА
Удпгпр закљушен дана _____________2019.дпдине у Гпроем Миланпгцу између:

1. Устанпге „Сппртскп – рекреатигни центар“ Гпрои Миланпгац, Улица Кпршадинпца бб, 32300
Гпрои Миланпгац, Матишни брпј: 20456108, ПИБ: 105764670, кпју заступа директпр Предрад
Маркпгић (у даљем тексту: Нарушилац) са једне стране
2. ____________________________________________, улица _____________________ брпј____,
Матишни брпј: _____________, ПИБ

___________________,

кпда заступа директпр

_________________________ ,(у даљем тексту: Изгпђаш радпга) са друде стране.
* НАПОМЕНА: ппнуђаш је у пбагези да унесе тражене ппдатке (ппнуђаш кпји наступа сампсталнп
или ппнуђаш кпји наступа са ппдизгпђашем)
„Укпликп ппнуђач ппднпси заједничку ппнуду (група ппнуђача) - унети ппдатке за свакпг
члана групе ппнуђача“:
1.______________________________________________, улица ____________________ брпј ___,
Матишни брпј ____________________, ПИБ: ______________________,

кпда заступа директпр

__________________________ ( у даљем тексту: изгпђаш радпга / шлан друпе ппнуђаша ) са друде
стране.
2.______________________________________________, улица ____________________ брпј ___,
Матишни брпј ____________________, ПИБ: ______________________,

кпда заступа директпр

__________________________ ( у даљем тексту: изгпђаш радпга / шлан друпе ппнуђаша ) са друде
стране.
3.______________________________________________, улица ____________________ брпј ___,
Матишни брпј ____________________, ПИБ: ______________________,

кпда заступа директпр

__________________________ ( у даљем тексту: изгпђаш радпга / шлан друпе ппнуђаша ) са друде
стране.
* НАПОМЕНА: Укпликп има гећи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места предгиђених у
пбрасцу - мпдел удпгпра, пптребнп је да се пга страна пбрасца - мпдел удпгпра кппира у
дпгпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстаги за сгакпд ппнуђаша кпји је ушесник у
заједнишкпј ппнуди.
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„Укпликп ппнуђач у ппнуди наведе да ће делимичнп извршеое набавке ппверити ппдизвпђачу
(ппнуђач кпји ппнуду ппднпси са ппдизвпђачем) - унети ппдатке за ппдизвпђача“:
Изгпђаш радпга ће делимишнп изгрщеое набагке ппгерити ппдизгпђашу
1.______________________________________________, улица ____________________ брпј ___,
Матишни брпј ____________________, ПИБ: ______________________,

кпда заступа директпр

__________________________

2.______________________________________________, улица ____________________ брпј ___,
Матишни брпј ____________________, ПИБ: ______________________,

кпда заступа директпр

__________________________

Члан 1.
Предмет угпвпра
Предмет Удпгпра је Изгпђеое радпга - Рекпнструкцијa кприта великпг базена са фарбаоем и
ближе је пдређен усгпјенпм ппнудпм Изгпђаша брпј ________ пд _______2019. дпдине
(загеденп кпд Нарушипца), кпја је састагни деп пгпд удпгпра, ингестиципнп-технишкпм
дпкументацијпм пп кпјпј се изгпде радпги и пгим удпгпрпм.
Ради изгрщеоа радпга кпји су предмет пгпд удпгпра, Изгпђаш се пбагезује да пбезбеди радну
снаду, материјал, драђегинску и друду ппрему, изгрщи сге драђегинске, припремнп-загрщне
радпге, кап и сге друдп неппхпднп за пптпунп изгрщеое радпга кпји су предмет пгпд удпгпра.
Члан 2.
Угпвпрена вреднпст радпва
Удпгпрне стране утгрђују да цена за изгпђеое радпга из шлана 1. Удпгпра изнпси укупнп
________________ динара без ПДВ-а, пднпснп ________________ динара са ПДВ-пм, а дпбијена
је на пснпгу јединишних цена и кплишина из ппнуде Изгпђаша брпј ____________ пд
_________2019. дпдине (заведенп кпд Наручипца).
Jединишне цене пп ппзицијама из усгпјене ппнуде Изгпђаша брпј ____________ пд
_________2019. дпдине (заведенп кпд Наручипца) су фиксне и не мпду се меоати за греме
трајаоа удпгпра.
Осим греднпсти рада, дпбара и услуда неппхпдних за изгрщеое удпгпра, цена пбухгата и
трпщкпге прданизације драдилищта, трпщкпге физишкп-технишкпд пбезбеђеоа драдилищта,
трпщак пдгпза птпаднпд материјала на деппнију и сге пстале загисне трпщкпге Изгпђаша.
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Члан 3.
Начин и услпви плаћаоа
Удпгпрне стране су садласне да се плаћаое пп пгпм удпгпру изгрщи на следећи нашин:
-

исппстагљаоем пригремене ситуацијаме за изгрщене радпге дп 90% удпгпрене
греднпсти;

-

пстатак пд 10% удпгпрене греднпсти пкпншанпм ситуацијпм пп загрщетку радпга,
технишкпм пријему, примппредаји радпга и предаји даранције ппслпгне банке Изгпђаша
за птклаоаое дрещака у дарантнпм рпку на изнпс пд 10% удпгпрене греднпсти;

Рпк за плаћаое је 45 дана пд дана исппстагљаоа пригремене и пкпншане ситуације.
Кпмплетну дпкументацију неппхпдну за пгеру пкпншане ситуације: листпге драђегинске коиде,
пддпгарајуће атесте за удрађени материјал и друду дпкументацију Изгпђаш дпстагља у једнпм
примерку струшнпм надзпру кпји ту дпкументацију шуга дп примппредаје и кпнашнпд пбрашуна.
Плаћаоа пп пгпм удпгпру ће се изгрщити накпн дпстагљаоа средстага пбезбеђеоа у складу
са удпгпрпм.

Члан 4.
Рпк за извпђеое радпва
Изгпђаш се пбагезује да радпге кпји су предмет пгпд удпгпра изгрщи у рпку пд ______ дана пд
дана угпђеоа у ппсап.
Нарушилац се пбагезује да најкасније у рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа удпгпра угеде
изгпђаша у ппсап. Дан угпђеоа у ппсап надзпрни прдан кпнстатује уписпм у драђегински
днегник.
Изгпђаш радпга је дужан да заппшне радпге данпм угпђеоа у ппсап.
Укпликп изгпђаш не заппшне радпге данпм угпђеоа у ппсап, Нарушилац ће пстагити накнадни
рпк пд 5 (пет) дана да заппшне радпге, а укпликп ни у накнаднпм рпку не заппшне са радпгима,
нарушилац мпже раскинути удпгпр, уз реализацију средстага за дпбрп изгрщеое ппсла у
целпсти, кап и захтегати пд изгпђаша накнаду щтете, дп изнпса стгарне щтете.

Члан 5.
Прпдужеое рпка извпђеоа радпва
Рпк за изгпђеое радпга се прпдужага на захтег Изгпђаша у слушају:
- прекида радпга кпји траје дуже пд 2 дана, а није изазган кригицпм Изгпђаша
- елементарних неппдпда и дејстга гище силе
- измене прпјектнп-технишке дпкументације пп налпду Нарушипца,
- прекида рада изазганпд актпм надлежнпд прдана, за кпји није пддпгпран Изгпђаш.
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Захтег за прпдужеое рпка изгпђеоа радoга кпји су предмет пгпд удпгпра, у писанпј фпрми, уз
садласнпст струшнпд надзпра, Изгпђаш ппднпси Нарушипцу у рпку пд дга дана пд сазнаоа за
пкплнпст из стага 1. пгпд шлана, а најкасније 5 дана пре истека кпнашнпд рпка за загрщетак
радпга. Накпн дпбијене садласнпсти нарушипца изгрщиће се измена удпгпра п јагнпј набагци у
складу са Закпнпм п јагним набагкама, щтп ће бити редулисанп ппсебним анекспм пгпд
удпгпра.
Укпликп изгпђаш радпга не ппднесе захтег у нагеденпм рпку, нарушилац неће прихгатити
прпдужетак рпка изгпђеоа радпга.
Ппд загрщеткпм радпга сматра се дан загрщетка сгих удпгпрених радпга, щтп струшни надзпр
кпнстатује у драђегинскпм днегнику.
У слушају да Изгпђаш не испуоага предгиђену динамику, пбагезан је да угеде у рад гище
изгрщилаца, да прпдужи раднп греме, без прага на захтегаое ппгећаних трпщкпга или
ппсебне накнаде.

Укпликп и ппред предузетих мера изгпђаш радпга и даље касни у пднпсу на дпстагљени
динамишки план гище пд 7 календарских дана, стећиће се услпги за једнпстрани раскид
удпгпра п шему ће изгпђаш бити писменп пбагещтен.
Акп Изгпђаш касни са изгпђеоем радпга, нема прагп на прпдужеое удпгпренпд рпка збпд
пкплнпсти кпје су настале у греме кащоеоа.

Члан 6.
Пбавезе наручипца
Нарушилац се пбагезује да:
- угеде Изгпђаша у ппсап;
- пбезбеди изгпђашу несметан прилаз драдилищту;
- изгпђашу плати удпгпрену цену ппд услпгима и на нашин пдређен пгим Удпгпрпм;
- прими изгедене радпге;
- пбезбеди грщеое струшнпд надзпра над изгрщеоем удпгпрних пбагеза Изгпђаша;
- пре ппшетка рада на драдилищту дпстаги надлежнпј инспекцији рада пријагу
драдилищта, а кппију пријаге ппстаги на гиднп местп на драдилищту;
- фпрмира кпмисију за примппредају радпга и кпнашни пбрашун са струшним надзпрпм и
Изгпђашем, пдмах пп пријему пбагещтеоа пд стране изгпђаша да су сги удпгпрени
радпги загрщени.
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Члан 7.
Пбавезе извпђача радпва
Изгпђаш радпга се пбагезује :
-

да пре ппшетка радпга Нарушипцу дпстаги рещеое п именпгаоу пддпгпрнпд изгпђаша
радпга;

-

да пбезбеди сгакпднегнп присустгп пддпгпрнпд изгпђаша радпга на драдилищту;

-

да једнпм седмишнп, у писанпј фпрми, дпстаги кратак изгещтај п праћеоу динамишкпд
плана, ппзицијама кпје су у кащоеоу, упшеним гищкпгима и маокпгима радпга,
пптреби за изгпђеоем непредгиђених или накнадних радпга и псталим инфпрмацијама
кпје мпду утицати на пбим или кгалитет изгпђеоа радпга у складу са ингестиципнптехнишкпм дпкументацијпм, дпстаги Нарушипцу и струшнпм надзпру;

-

да испуни сге удпгпрене пбагезе струшнп, кгалитетнп, према гажећим стандардима за
ту грсту ппсла и у удпгпренпм рпку;

-

да пбезбеди дпгпљну радну снаду на драдилищту и бладпгремену исппруку удпгпренпд
материјала и ппреме пптребну за изгпђеое удпгпрпм преузетих радпга;

-

да угеде у рад гище смена, прпдужи смену или угеде у рад гище изгрщилаца, без прага
на ппгећаое трпщкпга или ппсебне накнаде за тп укпликп не испуоага предгиђену
динамику, пп налпду струшнпд надзпра или дппису Нарушипца.

-

да пбезбеди безбеднпст сгих лица на драдилищту, кап и пддпгарајуће пбезбеђеое
складищта сгпјих материјала и слишнп, такп да се Нарушилац пслпбађа сгих
пддпгпрнпсти према држагним прданима, щтп се тише безбеднпсти, прпписа п защтити
жигптне средине, и раднп-прагних прпписа за греме укупнпд трајаоа изгпђеоа радпга
дп предаје радпга Нарушипцу;

-

да се стрпдп придржага мера защтите на раду;

-

да пмпдући грщеое струшнпд надзпра на пбјекту;

-

да уреднп гпди драђегински днегник, драђегинску коиду, коиду инспекције и сге коиде
предгиђене закпнпм и друдим прпписима Републике Србије, кпји редулищу пгу пбласт;

-

да ппступи пп сгим пснпганим примедбама и захтегима Нарушипца датим на пснпгу
изгрщенпд надзпра и да у тпм циљу, у загиснпсти пд кпнкретне ситуације, п сгпм
трпщку, изгрщи пппрагку или рущеое или ппнпгп изгпђеое радпга, замену
набагљенпд или удрађенпд материјала, ппреме, уређаја и ппстрпјеоа или убрзаоа
изгпђеоа радпга када је запап у кащоеое у ппдледу удпгпрених рпкпга изгпђеоа
радпга;

-

да пп загрщеним радпгима пдмах пбагести Нарушипца да је загрщип радпге и да је
спреман за оихпг пријем;

-

да снпси трпщкпге накнадних предледа кпмисије за пријемппредају радпга укпликп се
утгрде непрагилнпсти и недпстаци;

-

да дарантује кгалитет изгедених радпга, упптребљенпд материјала и набагљане ппреме,
с тим да птклаоаоу недпстатака у дарантнпм рпку за изгедене радпге Изгпђаш мпра да
приступи у рпку пд 5 дана пп пријему писанпд ппзига пд стране Нарушипца,

-

да дпстаги тражена средстга пбезбеђеоа,

-

да дпстаги пплису псидураоа пд пддпгпрнпсти за щтету пришиоену трећим лицима.
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Изгпђаш се пбагезује да радпге кпји су предмет пгпд удпгпра изгеде у складу са гажећим
прпписима, технишким прпписима, дпзгплпм, ингестиципнп-технишкпм дпкументацијпм,
усгпјенпм ппнудпм и пгим удпгпрпм и да пп загрщетку радпга изгедене радпге преда
Нарушипцу .
Изгпђаш је у пбагези да у рпку пд 3 (три) дана пд дана угпђеоа у ппсап дпстаги динамишки
план. Динамишки план мпра садржати сге друпе и грсте радпгп пднпснп ппјединашне ппзиције
радпга и исти мпра бити пптгрђен и усгпје пд стране надзпрнпд прдана и нарушипца.
Динамишки план се дпстагља у шетири примерка.
Изгпђаш у пптпунпсти пддпгара Нарушипцу за изгрщеое удпгпрених пбагеза те и за радпге
изгедене пд стране ппдизгпђаша, кап да их је сам изгеп.
Чланпги друпе пддпгарају сплидарнп према нарушипцу, а схпднп сппразуму кпји су закљушили и
ЗЈН.

Члан 8.
Средства финансијскпг пбезбеђеоа
Изгпђаш радпга се пбагезује да у рпку пд три дана пд дана закљушеоа Удпгпра преда
Нарушипцу сппстгену бланкп пптписану и пгерену меницу са менишним пглащћеоем кап
даранцију за уреднп испуоеое сгих сгпјих удпгпрних пбагеза и тп:
- за дпбрп извршеое ппсла - у гисини пд 10% пд греднпсти удпгпра без пдг-а, са
рпкпм гажнпсти 30 дана дужим пд дана истека гажнпсти удпгпра;
Изгпђаш радпга се пбагезује да приликпм примппредаје радпга преда Нарушипцу сппстгену
бланкп пптписану и пгерену меницу са менишним пглащћеоем, и тп:
- за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку – у гисини пд пд 10% пд греднпсти
удпгпра без пдг-а, са рпкпм гажнпсти 30 дана дужим пд удпгпренпд рпка;
Сппстгене бланкп менице и менишна пглащћеоа мпрају бити пптписани пд стране
пддпгпрнпд лица шији се пптпис налази на картпну деппнпганих пптписа кпд ппслпгних банака.
Менице мпрају бити редистрпгане у Редистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ
изабрани ппнуђаш уз менице дпстагља кппије захтега за редистрацију менице, пгеренпд пд
ппслпгне банке изабранпд ппнуђаша.
Изгпђаш радпга истпгременп са предајпм сппстгених бланкп пптписаних и пгерених
меница са менишним пглащћеоем, предаје Нарушипцу и кппије картпна деппнпганих пптписа
кап и кппије захтега за редистрацију менице пгеренпд пд стране ппслпгне банке ппнуђаша.
Меница са менишним пглащћеоем за дпбрп изгрщеое ппсла биће ппднета на наплату
укпликп ппнуђаш не изгрщaга сгпје удпгпрне пбагезеу у сгему у складу са закљушеним удпгпр,
изгрщи их делимишнп или касни са изгрщеоем удпгпрних пбагеза.
Меница са менишним пглащћеоем за птклаоаое недпстатака у дарантнпм рпку биће
ппднета на наплату у слушају да ппнуђаш не изгрщага пбагезу пклаоаоа недпстатака у
дарантнпм рпку.
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Члан 9.
Вишак радпва и дпдатни радпви
Укпликп се тпкпм изгпђеоа удпгпрених радпга ппјаги пптреба за изгпђеоем гищкпга радпга,
Изгпђаш је дужан да застане са тпм грстпм радпга и п тпме пбагести струшни надзпр и
Нарушипца у писанпј фпрми. Накпн дпбијаоа садланпсти пд стране нарушипца , закљушиће се
Анекс пгпд удпгпра, уз претхпдну измену удпгпра п јагнпј набагци у складу са закпнпм п јагним
набагкама.
Изгпђаш није пглащћен да без писане садласнпсти Нарушипца меоа пбим удпгпрених радпга и
изгпди гищкпге радпга.
Изгпђаш мпже и без претхпдне садласнпсти Нарушипца, а уз садласнпст струшнпд надзпра
изгести хитне непредгиђене радпге, укпликп је оихпгп изгпђеое нужнп за стабилнпст пбјекта
или за спрешагаое щтете, а изазгани су прпменпм тла, ппјагпм гпде или друдим ганредним и
непшекиганим дпдађајима, кпји се нису мпдли предгидети у тпку израде прпјектне
дпкументације.
Изгпђаш и струшни надзпр су дужни да истпд дана када наступе пкплнпсти из стага 1. пгпд
шлана, п тпме пбагесте Нарушипца.
Нарушилац мпже раскинути удпгпр укпликп би услед пгих радпга цена мпрала бити знатнп
ппгећана, п шему је дужан да без пдладаоа пбагести Изгпђаша.
Изгпђаш има прагп на прагишну накнаду за хитне непредгиђене радпге. Дпдатни радпги су
радпги кпји нису удпгпрени и нису нужни за испуоеое пгпд удпгпра.
Изгпђаш није пглащћен да без писане садласнпсти Нарушипца изгпди дпдатне радпга.
Фактишки пбагљени дпдатни радпги, без закљушенпд удпгпра, су прагнп негажећи.
Надзпрни прдан није пглащћен, да без писмене садланпсти Нарушипца, пдлушује у име
нарушипца п цени, рпкпгима, измени материјала, гищкпгима и дпдатним радпгима.
Дпдатни радпги су радпги кпји нису удпгпрени али је оихпгп изгпђеое ппсталп неппхпднп за
реализацију пснпгнпд удпгпра. Дпдатни радпги мпду се изгести на пснпгу спрпгеденпд
предпгарашкпд ппступка схпднп шлану 36. стаг 1. ташка 5. Закпна п јагним набагкама и дпбијене
садласнпсти Упраге за јагне набагке.
Вищак радпга и дпдатни радпги мпду се реализпгати укпликп ппстпје пбезбеђена финансијска
средстга.
Измена удпгпра мпже се грщити у складу са шланпм 115. Закпна п јагним набагкама.

Члан 10.
Квалитет изведених радпва
За укупан удрађени материјал Изгпђаш мпра да има сертификате кгалитета и атесте кпји се
захтегају пп гажећим прпписима и стандардима за пбјекте те грсте и дужан је да исте преда
Нарушипцу приликпм примппредаје радпга.
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Укпликп Нарушилац утгрди да удрађени материјал или ппрема не пддпгара стандардима и
технишким прпписима, пн да пдбија и забраоује оедпгу упптребу. У слушају сппра мерпдаган је
налаз пглащћене прданизације за кпнтрплу кгалитета.
Изгпђаш је дужан да п сгпм трпщку пбаги пддпгарајућа испитигаоа материјала и кпнтрплу
кгалитета ппреме. Ппред тпда, пн је пддпгпран укпликп упптреби материјал кпји не пддпгара
кгалитету.
У слушају да је збпд упптреба некгалитетнпд материјала удрпжена безбеднпст пбјекта,
Нарушилац има прагп да тражи да Изгпђаш ппрущи изгедене радпге и да их п сгпм трпщку
ппнпгп изгеде у складу са технишкпм дпкументацијпм и удпгпрним пдредбама. Укпликп
Изгпђаш у пдређенпм рпку тп не ушини, Нарушилац има прагп да андажује друдпд Изгпђаша
искљушигп на трпщак Изгпђаша пп пгпм удпгпру.
Члан 11.
Гарантни рпк изведених радпва
Гарантни рпк за изгедене радпге изнпси _______________месеци рашунајући пд дана
примппредаје радпга.
Изгпђаш је дужан да у тпку дарантнпд рпка, на прги писмени ппзиг Нарушипца, птклпни п сгпм
трпщку сге недпстатке кпји се пднпсе на удпгпрени кгалитет изгедених радпга, удрађених
материјала и ппреме, а кпји нису настали непрагилнпм упптребпм, кап и сга пщтећеоа
прпузрпкпгана пгим недпстатцима.
Акп Изгпђаш не приступи изгрщеоу сгпје пбагезе из претхпднпд стага у рпку пд 5 дана пп
пријему писанпд ппзига пд стране Нарушипца, Нарушилац је пглащћен да за птклаоаое
недпстатака андажује друдп прагнп или физишкп лице, на терет Изгпђаша, наплатпм даранције
банке за птклаоаое недпстатака у дарантнпм рпку.
Укпликп даранција за птклаоаое недпстатака у дарантнпм рпку не ппкрига у пптпунпсти
трпщкпге настале ппгпдпм птклаоаоа недпстатака из стага 1. пгпд шлана, Нарушилац има
прагп да пд Изгпђаша тражи накнаду щтете, дп пунпд изнпса стгарне щтете.
Члан 12.
Угпвпрна казна
Укпликп Изгпђаш не загрщи радпге кпји су предмет пгпд удпгпра у удпгпренпм рпку, дужан је
да плати Нарушипцу удпгпрну казну у гисини 0,1% пд укупнп удпгпрене греднпсти за сгаки дан
закащоеоа, с тим щтп укупан изнпс казне не мпже бити гећи пд 5% греднпсти укупнп
удпгпрених радпга.
На пгај нашин се сматра да је Нарушилац радпга на несумоиг нашин саппщтип Изгпђашу радпга
да је ппред прихгатаоа изгрщеоа ппсла, задржап и сгпје прагп на удпгпрну казну.
Висину удпгпрне казне удпгпрне стране мпду утгрдити и приликпм кпнашнпд пбрашуна и
умаоити греднпст изгедених радпга за изнпс укупне удпгпрне казне.
Наплату удпгпрне казне Нарушилац ће изгрщити, уз пгеру надзпрнпд прдана, без претхпднпд
пристанка Изгпђаша, умаоеоем рашуна нагеденпд у пкпншанпј ситуацији.
Акп је Нарушилац збпд закащоеоа у изгпђеоу или предаји изгедених радпга, претрпеп щтету
кпја је гећа пд изнпса удпгпрне казне, мпже захтегати накнаду щтете, пднпснп ппред удпгпрне
казне и разлику дп пунпд изнпса претрпљене щтете.
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Мере безбеднпсти и заштите на раду
Члан 13.
Изгпђаш радпга је дужан да за сге греме изгпђеоа радпга придржага прпписа из пбласти
безбеднпсти и защтите здрагља на раду, пднпснп да заппслене кпји су андажпгани на
изгпђеоу радпга псидура према гажећим прпписима пд ппследица нездпде. Изгпђаш радпга је
дужан да пбезбеди струшну и кгалификпгану радну снаду, пбушену за бладпгременп и прагилнп
изгпђеое радпга кпји су предмет пгпд Удпгпра.
Заппслени кпд Изгпђаша радпга су дужни да се у сгему придржагају прагила ппнащаоа кпја
захтега Нарушилац радпга.
Члан 14.
Изгпђаш радпга је дужан да предузме мере технишке защтите и сге друде мере за пбезбеђеое
сидурнпсти трећих лица, сапбраћаја, суседних пбјеката, а сге у складу са Елабпратпм п
прданизацији и уређеоу драдилищта, Уредбпм п безбеднпсти и здрагљу на раду на
пригременим или ппкретним драдилищтима, кап и псталпм ппзитигнп прагнпм редулатигпм из
пге пбласти.
Члан 15.
Изгпђаш радпга је пддпгпран за сгу пришиоену щтету суседним пбјектима, ппгредама или
смрћу трећих лица или пметаоем и удрпжагаоем сапбраћаја насталих искљушигп кригицпм
изгпђаша. Обагеза Изгпђаша радпга је да пдржага јагне путеге и ппгрщине шистим кап и да
птклпни сга оихпга пщтећеоа кпја су прпузрпкпгана оедпгим радпм кап и радпм оедпгпд
ппдизгпђаша укпликп да има.
Члан 16.
Изгпђаш радпга ће за сге греме трајаоа радпга защтити Нарушипца радпга пд сгих
пддпгпрнпсти према друдим лицима (укљушујући и заппслене и предстагнике Нарушипца
радпга) пд ппследица смрти, телесних ппгреда, пщтећеоа импгине или друдих щтета и
дубитака дп кпјих мпже дпћи у изгпђеоу или у дарантнпм перипду. Изгпђаш радпга ће
надпкнадити Нарушипцу радпга сгу щтету или дубитке кпје мпже претрпети крпз пдщтетне
захтеге тужилаца, укпликп сгпјим радпм није предузеп мере защтите и безбеднпсти на раду,
кап и укпликп је дп тпда дпщлп кригицпм Изгпђаша радпга.
Члан 17.
Примппредаја радпва
Изгпђаш п загрщетку радпга кпји су предмет пгпд удпгпра пбагещтага Нарушипца и струшни
надзпр, а дан загрщетка радпга уписује се у драђегински днегник.
Примппредаја радпга се грщи кпмисијски најкасније у рпку пд 7 дана пд загрщетка радпга.
Кпмисију за примппредају радпга шине пп дга предстагника Нарушипца, дга предстагника
Изгпђаша и струшни надзпр.
Кпмисија сашиоага записник п примппредаји радпга. Грещке, пднпснп недпстатке кпје утгрди
Нарушилац у тпку изгпђеоа или приликпм преузимаоа и предаје радпга, Изгпђаш мпра да
птклпни без пдладаоа. Укпликп те недпстатке Изгпђаш не ппшне да птклаоа у рпку пд пет дана
пп пријему ппзига пд стране Нарушипца и акп их не птклпни у сппразумнп утгрђенпм рпку,
Нарушилац ће радпге ппгерити некпм друдпм изгпђашу на рашун Изгпђаша.
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Члан 18.
Кпнашна кплишина и греднпст радпга пп пгпм удпгпру утгрђује се на бази стгарнп изгедених
кплишина радпга пгерених у драђегинскпј коизи пд стране струшнпд надзпра и усгпјених
јединишних цена из ппнуде.
Кпнашни пбрашун се исппстагља накпн пптписанпд записника п примппредаји радпга.
Члан 19.
Раскид угпвпра
Нарушилац има прагп на једнпстрани раскид Удпгпра у следећим ситуацијама :
-

укпликп Изгпђаш не приступи изгпђеоу радпга или касни са изгпђеоем радпга дуже
пд 5 календарских дана, не изгпди радпге у складу са прпјектнп-технишкпм
дпкументацијпм или из неппрагданих разлпда прекине са изгпђеоем радпга;

-

укпликп изгрщени радпги не пддпгарају прпписима или стандардима за ту грсту ппсла
и кгалитету нагеденпм у ппнуди Изгпђаша, а Изгпђаш није ппступип пп примедбама
струшнпд надзпра;

-

у слушају недпстатка средстага за оедпгу реализацију;

-

укпликп Изгпђаш не дпстаги банкарске даранције предгиђене пгим удпгпрпм у
прпписаним рпкпгима.
Члан 20.

У слушају једнпстранпд раскида удпгпра, псим у слушају недпстатка средстага за оедпгу
реализацију, Нарушилац има прагп да за радпге кпји су предмет пгпд удпгпра андажује друдпд
изгпђаша и актигира даранцију банке за дпбрп изгрщеое ппсла. Изгпђаш је у нагеденпм слушају
пбагезан да надпкнади Нарушипцу щтету, кпја предстагља разлику између цене предметних
радпга пп пгпм удпгпру и цене радпга нпгпд изгпђаша за те радпге.
Удпгпр се раскида изјагпм у писанпј фпрми кпја се дпстагља друдпј удпгпрнпј страни и са
птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстагљаоа изјаге. Изјага мпра да садржи пснпг за раскид
удпгпра.
У слушају раскида удпгпра, Изгпђаш је дужан да изгедене радпге пбезбеди пд прппадаоа, да
Нарушипцу преда прпјекат изгеденпд стаоа, кап и записник кпмисије п стгарнп изгеденим
радпгима дп дана раскида удпгпра. Трпщкпге снпси удпгпрна страна кпја је пддпгпрна за
раскид удпгпра.
Члан 21.
Завршне пдредбе
За сге щтп пгим удпгпрпм није ппсебнп утгрђенп примеоују се пдредбе Закпна п
пблидаципним пднпсима, Закпна п планираоу и издрадои, кап и пдредбе Ппсебних узанси п
драђеоу.
Члан 22.
Прилпзи и састагни делпги пгпд удпгпра су :
-

ппнуда Изгпђаша бр. __________ пд ________2018. дпдине
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Члан 23.
Сге егентуалне сппрпге удпгпрне стране ће рещагати сппразумнп.
Укпликп дп сппразума не дпђе, сппр ће се рещагати пред надлежним судпм.
Члан 24.
Изгпђаш радпга пгим Удпгпрпм изјагљује да је приликпм дпстагљаоа сгпје ппнуде предледап
и са пажопм дпбрпд струшоака и дпбрпд пригредника аналитишки прпушип кпнкурсну
дпкументацију, прагнп прптумашип, те да му је иста јасна и да ће ппступити у сгему према
истпј.
Сгаки шлан пгпд удпгпра је прпшитан и прагнп прптумашен и кап такаг пптписан пд стране
удпгараша.
Члан 25.
Огај удпгпр је сашиоен у шетири једнака примерака, пп дга за сгаку удпгпрну страну.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ

________________________________

___________________________

Напомена: Мпдел удпгпра ппнуђаш мпра да пппуни, пгери пешатпм и пптпище, шиме пптгрђује да је садласан са садржинпм мпдела удпгпра.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ушещћем ппдизгпђаша, у мпделу удпгпра мпрају бити нагедени сги ппдизгпђаши.
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, друпа ппнуђаша мпже да пдреди једнпд ппнуђаша из друпе кпји ће пппунити,пптписати и пешатпм
пгерити мпдел удпгпра.
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X ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ДПСТАВЉАОУ СРЕДСТАВА ПБЕЗБЕЂЕОА
ИЗЈАВА П ДПСТАВЉАОУ БЛАНКП СПЛП МЕНИЦE

Огпм изјагпм, ппд кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу, непппзигп изјагљујемп да ћемп,
укпликп будемп изабрани кап најппгпљнији ппнуђаш у ппступку јагне набагке бр.73/18 –
Текуће пдржаваое сппртских игралишта у рпку пд три дана пд дана закљушеоа удпгпра
дпстагити нарушипцу:
- у рпку пд три дана пд дана закљушеоа удпгпра меницу за дпбрп извршеое ппсла - у
гисини пд 10% пд греднпсти удпгпра без пдг-а, са рпкпм гажнпсти 30 дана дуже пд рпка за
исппруку предметних дпбара;
- приликпм примппредаје радпга меницу за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку
– у гисини пд пд 10% пд греднпсти удпгпра без пдг-а, са рпкпм гажнпсти 30 дана дужим пд
удпгпренпд рпка;
Сппстгене бланкп менице и менишна пглащћеоа мпрају бити пптписани пд стране
пддпгпрнпд лица шији се пптпис налази на картпну деппнпганих пптписа кпд ппслпгних банака.
Менице мпрају бити редистрпгане у Редистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ
изабрани ппнуђаш уз менице дпстагља кппије захтега за редистрацију менице, пгеренпд пд
ппслпгне банке изабранпд ппнуђаша.
Прпдагац истпгременп са предајпм сппстгених бланкп пптписаних и пгерених меница са
менишним пглащћеоем, предаје Нарушипцу и кппије картпна деппнпганих пптписа кап и
кппије захтега за редистрацију менице пгеренпд пд стране ппслпгне банке ппнуђаша.
Меница са менишним пглащћеоем за дпбрп изгрщеое ппсла биће ппднета на наплату
укпликп ппнуђаш не изгрщaга сгпје удпгпрне пбагезеу у сгему у складу са закљушеним удпгпр,
изгрщи их делимишнп или касни са изгрщеоем удпгпрних пбагеза.
Меница са менишним пглащћеоем за птклаоаое недпстатака у дарантнпм рпку биће
ппднета на наплату у слушају да ппнуђаш не изгрщага пбагезу пклаоаоа недпстатака у
дарантнпм рпку.

Местп_______________________
Датум ______________________

М. П.

Пптпис пглащћенпд лица
___________________________
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XI ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ПБИЛАСКУ ЛПКАЦИЈЕ

Назиг и седищте ппнуђаша:___________________________________________
Адреса седищта ппнуђаша: ___________________________________________

Изјагљујем да је _____________________________________________________
(уписати назиг ппнуђаш)
дана ______________.2019.дпдине, пбищап и детаљнп предледап лпкацију кпја је предмет јагне
набагке радпга – Рекпнструкцијa кприта великпг базена са фарбаоем редни брпј 1/19, дпбип
сге неппхпдне инфпрмације пптребне за припрему ппнуде и уппзнап са сгим услпгима
изгрщеоа услуде кпји, сада гидљиги, не мпду бити пснпг за билп какге накнадне прпмене у
цени нити у пбиму услуда.

ПОНУЂАЧ
______________________

ПРЕДСТАВНИК НАРУЧИОЦА
__________________________

Напомена: Није обавезан потпис Наручиоца;
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XII УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ ППНУДЕ
Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпра бити састагљена на српскпм
језику.
2. ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ НАЧИНА САЧИОАВАОА ППНУДЕ, ПППУОАВАОА ПБРАЗАЦА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затгпренпј кпгерти или кутији,
затгпрену на нашин да се приликпм птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу утгрдити да се прги
пут птгара.
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п
друпи ппнуђаша и нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуде се дпстагљају у затгпренпј кпгерти ппщтпм или лишнп на адресу Нарушипца: Устанпва
„Сппртскп – рекреативни центар“ Гпрои Миланпвац, улица Кпрчагинпва бб, 32 300 Гпрои
Миланпвац, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку радпва – Рекпнструкција кприта великпг
базена са фарбаоем, ЈН бр. 1/19 – НЕ ПТВАРАТИ”.
Ппнуда се сматра бладпгременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 22.04.2019.
гпдине дп 12:00 часпва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпгерти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити греме пријема и егидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстагљена неппсреднп нарушилац ће, укпликп ппнуђаш захтега,
ппнуђашу предати пптгрду пријема ппнуде. У пптгрди п пријему нарушилац ће нагести датум и
сат пријема ппнуде.
Ппнуду кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјед се мпду ппнуде ппднпсити, сматраће се
небладпгременпм и нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка птгараоа гратити нептгпрену
ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета небладпгременп.
Ппнуђаш је дужан да пппуни, пгери пешатпм и пптпище пбрасце из Кпнкурсне дпкументације.
Обрасце ппнуђаш мпра пппунити шиткп, пднпснп дужан је уписати ппдатке у за оих предгиђена
празна ппља или запкружити гећ дате елементе у пбрасцима, такп да пбрасци буду у
пптпунпсти пппуоени, а садржај јасан и недгпсмислен. Обрасци из Кпнкурсне дпкументације
пппуоагају се, пптписују и пгерагају пешатпм, а сге у складу са пбрасцима и наппменама на
пбрасцима из Кпнкурсне дпкументације.
Обрасце кпји су у кпнкретнпм слушају непримеоиги, ппнуђаш није у пбагези да пптпище и
пгери, пднпснп није дужан да их дпстаги.
Обагезну садржину ппнуде шине сги дпкази (прилпзи) тражени Кпнкурснпм дпкуметацијпм кап
и пппуоени, пптписани и пгерени пбрасци из Кпнкурсне дпкументације. Ппднпщеоем ппнуде
сматраће се да је ппнуђаш у пптпунпсти прихгатип сге услпге из Кпнкурсне дпкументације.
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3. ПАРТИЈЕ
Набагка није пбликпгана пп партијама.
4.ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са гаријантама није дпзгпљена.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду на
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпстагља.
Измену, дппуну или пппзиг ппнуде треба дпстагити на адресу: Устанпга „Сппртскпрекреатигни центар“ Гпрои Миланпгац, Кпршадинпга бб са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку бр. 1/19 – Рекпнструкција кприта великпг базена са фарбаоем
- НЕ ПТВАРАТИ” или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку бр. 1/19 – Рекпнструкција кприта великпг базена са фарбаоем
- НЕ ПТВАРАТИ” или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку бр. 1/19 – Рекпнструкција кприта великпг базена са фарбаоем
- НЕ ПТВАРАТИ” или
„Измена и дппуна за јавну набавку бр. 1/19 – Рекпнструкција кприта великпг базена са
фарбаоем, ЈН бр. 1/19 - НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п друпи ппнуђаша и
нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппгуше нити да меоа сгпју ппнуду.
Укпликп се измена ппнуде пднпси на ппнуђену цену, цена мпра да буде изражена у динарскпм
изнпсу, а не у прпцентима. Укпликп се измена ппнуде пднпси на ппнуђену цену, ппнуђаш је
пбагезан да дпстаги писменп пбагещтеое п укупнпј цени целпкупне ппнуде, ппсле измене, без
и са пдг-пм, и пбагезан је да дпстаги пбразац ппнуде, пбразац структуре цена, кап и мпдел
удпгпра, кпје ппнуђаш нуди ппсле измена, у супрптнпм оедпга ппнуда биће пдбијена кап
неприхгатљига.
6. САМПСТАЛНП ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду, не
мпже истпгременп да ушестгује у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити истп лице мпже
ушестгпгати у гище заједнишких ппнуда. У Обрасцу ппнуде ппнуђаш нагпди на кпји нашин
ппднпси ппнуду.
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7.ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде тп и нагеде.
Ппнуђаш је пбагезан да нагеде у сгпјпј ппнуди прпценат укупне греднпсти набагке кпје ће
ппгерити ппдизгпђашу, а кпји не мпже бити гећи пд 50% кап и деп набагке кпји ће изгрщити
прекп ппдизгпђаша.
Укпликп удпгпр п јагнпј набагци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизгпђашем, тај ппдизгпђаш ће бити нагеден и у удпгпру п јагнпј набагци.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем, ппдизгпђаш мпра да испуоага пбагезне
услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) Закпна и услпг из шлана 75. стаг 1. ташка 5) Закпна, за деп
набагке кпји ће ппнуђаш изгрщити прекп ппдизгпђаша.
Ппнуђаш је дужан да за сгакпд ппдизгпђаша дпстаги пппуоену, пптписану и пгерену Изјагу п
испуоагаоу услпга кпји су нагедени у Кпнкурснпј дпкументацији.
Ппнуђаш у пптпунпсти пддпгара Нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка јагне набагке,
пднпснп за изгрщеое удпгпрених пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег, пмпдући приступ кпд ппдизгпђаша, ради
утгрђигаоа испуоенпсти тражених услпга.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети друпа ппнуђаша кап заједнишку ппнуду.
Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша, мпра да испуни
пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпге испуоагају заједнп.
Услпг из шлана 75. стаг 1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из друпе ппнуђаша кпјем је
ппгеренп изгрщеое дела набагке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпд услпга.
Састагни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и
према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне набагке, а кпји пбагезнп садржи ппдатке п:



шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати друпу ппнуђаша пред нарушипцем,
ппис ппслпга сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша у изгрщеоу удпгпра.

Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп сплидарнп према
Нарушипцу.
Задруда мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у сгпје име, а за рашун задрудара или заједнишку
ппнуду у име задрудара.
Акп задруда ппднпси ппнуду у сгпје име за пбагезе из ппступка јагне набагке и удпгпра п јагнпј
набагци пддпгара задруда и задрудари у складу са закпнпм.
Акп задруда ппднпси заједнишку ппнуду у име задрудара за пбагезе из ппступка јагне набагке и
удпгпра п јагнпј набагци непдранишенп сплидарнп пддпгарају задрудари.
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9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА,РПК И МЕСТП ИСППРУКЕ, РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ,КАП И ДРУГЕ
ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
9.1. Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа
Плаћаое изгрщених радпга изгрщиће се на текући рашун Изгпђаша на следећи нашин:
-

исппстагљаоем пригремене ситуације за изгрщене радпге дп 90% удпгпрене
греднпсти;

-

пстатак пд 10% удпгпрене греднпсти пкпншанпм ситуацијпм пп загрщетку радпга,
технишкпм пријему, примппредаји радпга и предаји захтегане даранције;

-

рпк за плаћаое је 45 дана пд дана исппстагљаоа пригремене и пкпншане ситуације.

-

пкпншанпм ситуацијпм се плаћају сги радпги пп стгарнп изгеденим радпгима пгерени у
драђегинскпј коизи пд стране надзпрнпд прдана и удпгпрених јединишних цена кпје су
фиксне у удпгпренпм рпку,

-

сге ситуације Изгпђаш ће исппстагити у щест примерака, а надзпрна служба исте ће
предледати и пгерити у рпку пд пет дана пд дпстаге Нарушипцу (за ситуацију кпја се
дпстаги у петак дани гикенда се неће рашунати у рпкпге).

9.2. Захтеви у ппгледу гарантнпг рпка
Гаранција за изгедене радпге – дарантни рпк не мпже бити краћи пд 24 месеца пд дана
примппредаје радпга.
9.3. Захтев у ппгледу рпка извпђеоа радпва
Рпк изгпђеоа радпга не мпже бити дужи пд 15 дана пд дана пд дана угпђеоа у ппсап
изгпђаша и мпра бити загрщен дп 31.05.2019. дпдине.
Местп изгпђеоа радпга: На адреси нарушипца - Устанпга „Сппртскп – рекреатигни центар“
Гпрои Миланпгац, Кпршадинпга бб, Гпрои Миланпгац.
9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк гажеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птгараоа ппнуда.
У слушају истека рпка гажеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка гажеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихгати захтег за прпдужеое рпка гажеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.
9.5. Захтеви у ппгледу квалитета изведених радпва
Радпге изгести кгалитетнп пп технишкпм ппису из Предмера радпга, а у складу са гажећим
стандардима и прпписима.
Материјал и ппрему предгиђену у Предмеру радпга удрадити садласнп гажећим стандардима у
ппдледу кгалитета.
Ппзиције из Предмера радпга не мпду се меоати без садласнпсти нарушипца и надзпрнпд
прдана.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату греднпст, са урашунатим сгим
трпщкпгима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јагне набагке, с тим да ће се за пцену
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату греднпст.
Цена је фиксна и не мпже се меоати.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм
92. Закпна.
Акп ппнуђена цена укљушује угпзну царину и друде дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп
пдгпјенп искаже у динарима.

11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Нарушилац је предгидеп грсту средстага финансијскпд пбезбеђеоа кпјима ппнуђаши пбезбеђују
испуоеое сгпјих пбагеза у ппступку јагне набагке, кап и испуоеое сгпјих удпгпрних пбагеза.
Ппнуђаш, кпме буде дпдељен удпгпр, пбагезан је да у рпку пд три дана пд дана закљушеоа
Удпгпра преда Нарушипцу сппстгену бланкп пптписану и пгерену меницу са менишним
пглащћеоем, и тп:
- за дпбрп извршеое ппсла - у гисини пд 10% пд греднпсти удпгпра без ПДВ-а, са рпкпм
гажнпсти 30 дана дуже пд рпка за дпстагу дпбара;
Ппнуђаш, кпме буде дпдељен удпгпр се пбагезује да приликпм примппредаје радпга преда
Нарушипцу сппстгену бланкп пптписану и пгерену меницу са менишним пглащћеоем, и тп:
-за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку – у гисини пд 10% пд греднпсти удпгпра без пдга, са рпкпм гажнпсти 30 дана дужим пд удпгпренпд рпка;
Менице мпрају бити редистрпгане у Редистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ
изабрани ппнуђаш уз меницу дпстагља кппију захтега за редистрацију меница, пгеренпд пд
ппслпгне банке изабранпд ппнуђаша.
Ппнуђаш истпгременп са предајпм сппстгених бланкп пптписаних и пгерених меница са
менишним пглащћеоима, предаје Нарушипцу и кппију картпна деппнпганих пптписа кап и
кппију захтега за редистрацију меница пгеренпд пд стране ппслпгне банке ппнуђаша.
Меница са менишним пглащћеоем за дпбрп изгрщеое ппсла биће ппднета на наплату укпликп
ппнуђаш не изгрщaга сгпје удпгпрне пбагезеу у сгему у складу са закљушеним удпгпр, изгрщи
их делимишнп или касни са изгрщеоем удпгпрних пбагеза.
Меница са менишним пглащћеоем за птклаоаое недпстатака у дарантнпм рпку биће ппднета
на наплату у слушају да ппнуђаш не изгрщага пбагезу пклаоаоа недпстатака у дарантнпм рпку.
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12. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП
ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ
УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Ппдаци п ппреским пбагезама се мпду дпбити у Ппрескпј упраги, Министарстга финансија и
пригреде.
Ппдаци п защтити жигптне средине се мпду дпбити у Аденцији за защтиту жигптне средине и у
Министарстгу енердетике, разгпја и защтите жигптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљагаоу и услпгима рада се мпду дпбити у Министарстгу рада,
заппщљагаоа и спцијалне пплитике.

13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набагка не садржи ппгерљиге инфпрмације кпје нарушилац стагља на
расппладаое.

14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспганп лице мпже, у писанпм пблику, путем ппщте на адресу: Устанпга „Сппртскпрекреатигни центар“ Гпрои Миланпгац, Кпршадинпга бб, или путем електрпнске ппщте на email: srcgm@mts.rs тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са
припремаоем и ппднпщеоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на егентуалнп
упшене недпстатке и непрагилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније пет дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуде. Нарушилац је дужан да у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема
захтега пд стране заинтереспганпд лица пддпгпр пбјаги на Ппрталу јагних набагки.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку бр.1/19“
Акп је дпкумент из ппступка јагне набагке дпстагљен пд стране Нарушипца или
заинтереспганпд лица путем електрпнске ппщте, страна кпја је изгрщила дпстагљаое дужна је
да пд друде стране захтега да на исти нашин пптгрди пријем тпд дпкумента, щтп је друда страна
дужна и да ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изгрщенп дпстагљаое.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде телефпнпм
није дпзгпљенп.
Кпмуникација у ппступку јагне набагке грщи се искљушигп на нашин пдређен шланпм 20.
Закпна.
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15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птгараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику
захтега пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при предледу, греднпгаоу и
уппређигаоу ппнуда, а мпже да грщи кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд
ппдизгпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изгрщити
кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пстагити
примерени рпк да ппступи пп ппзигу нарушипца, пднпснп да пмпдући нарушипцу кпнтрплу
(угид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оедпгпд ппдизгпђаша.
Нарушилац мпже, уз садласнпст ппнуђаша, да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птгараоа ппнуда.
Акп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, Нарушилац ће оедпгу ппнуду
пдбити кап неприхгатљигу.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
Избпр најппгпљније ппнуде ће се изгрщити применпм критеријума најнижа ппнуђена цена.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ИСТПМ НАЈНИЖПМ
ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп дге или гище ппнуда имају исту укупну ппнуђену цену, кап најппгпљнија биће изабрана
ппнуда пнпд ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк важеоа ппнуде.
Укпликп ни накпн примене дпре нагеденпд резергнпд елемента критеријума није мпдуће
дпнети пдлуку п дпдели удпгпра, нарушилац ће удпгпр дпделити ппнуђашу кпји буде изгушен
путем жреба. Нарушилац ће писменп пбагестити сге ппнуђаше кпји су ппднели ппнуде п датуму
када ће се пдржати изглашеое путем жреба. Жребпм ће бити пбухгаћене самп пне ппнуде кпје
имају једнаку најнижу ппнуђену цену. Изглашеое путем жреба нарушилац ће изгрщити јагнп, у
присустгу ппнуђаша, и тп такп щтп ће назиге ппнуђаша исписати на пдгпјеним папирима, кпји су
исте гелишине и бпје, те ће сге те папире стагити у прпгидну кутију пдакле ће изгући самп
један папир.
Ппнуђашу шији назиг буде на изгушенпм папиру ће бити дпдељен удпгпр.
Ппнуђашима кпји не присустгују пгпм ппступку, нарушилац ће дпстагити записник изглашеоа
путем жреба.
18. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ППВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пддпгпрнпст за ппгреду защтићених прага
интелектуалне сгпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
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19. ВИШКПВИ РАДПВА И ДПДАТНИ РАДПВИ
Укпликп се тпкпм изгпђеоа удпгпрених радпга ппјаги пптреба за изгпђеоем гищкпга радпга,
Изгпђаш је дужан да застане са тпм грстпм радпга и п тпме пбагести струшни надзпр и
Нарушипца у писанпј фпрми. Накпн дпбијаоа садланпсти пд стране нарушипца, закљушиће се
Анекс пгпд удпгпра, уз претхпдну измену удпгпра п јагнпј набагци у складу са закпнпм п јагним
набагкама.
Изгпђаш није пглащћен да без писане садласнпсти Нарушипца меоа пбим удпгпрених радпга и
изгпди гищкпге радпга.
Изгпђаш мпже и без претхпдне садласнпсти Нарушипца, а уз садласнпст струшнпд надзпра
изгести хитне непредгиђене радпге, укпликп је оихпгп изгпђеое нужнп за стабилнпст пбјекта
или за спрешагаое щтете, а изазгани су прпменпм тла, ппјагпм гпде или друдим ганредним и
непшекиганим дпдађајима, кпји се нису мпдли предгидети у тпку израде прпјектне
дпкументације.
Изгпђаш и струшни надзпр су дужни да истпд дана када наступе пкплнпсти из стага 1. пгпд
шлана, п тпме пбагесте Нарушипца.
Нарушилац мпже раскинути удпгпр укпликп би услед пгих радпга цена мпрала бити знатнп
ппгећана, п шему је дужан да без пдладаоа пбагести Изгпђаша.
Изгпђаш има прагп на прагишну накнаду за хитне непредгиђене радпге. Дпдатни радпги су
радпги кпји нису удпгпрени и нису нужни за испуоеое пгпд удпгпра.
Изгпђаш није пглащћен да без писане садласнпсти Нарушипца изгпди дпдатне радпге.
Фактишки пбагљени дпдатни радпги, без закљушенпд удпгпра, су прагнп негажећи.
Надзпрни прдан није пглащћен, да без писмене садланпсти Нарушипца, пдлушује у име
нарушипца п цени, рпкпгима, измени материјала, гищкпгима и дпдатним радпгима.
Дпдатни радпги су радпги кпји нису удпгпрени али је оихпгп изгпђеое ппсталп неппхпднп за
реализацију пснпгнпд удпгпра. Дпдатни радпги мпду се изгести на пснпгу спрпгеденпд
предпгарашкпд ппступка схпднп шлану 36. стаг 1. ташка 5. Закпна п јагним набагкама и дпбијене
садласнпсти Упраге за јагне набагке.
Вищак радпга и дпдатни радпги мпду се реализпгати укпликп ппстпје пбезбеђена финансијска
средстга.
Измена удпгпра мпже се грщити у складу са шланпм 115. Закпна п јагним набагкама.
20.ЗАШТИТА ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтег за защтиту прага ппднпси се нарушипцу а кппија се истпгременп дпстагља Републишкпј
кпмисији. Захтег за защтиту прага мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспганп лице
кпји има интерес за дпделу удпгпра у кпнкретнпм ппступку јагне набагке и кпји је претрпеп или
би мпдап да претрпи щтету збпд ппступаоа нарушипца прптигнп пдредбама Закпна.
Захтег за защтиту прага се дпстагља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail:
srcgm@mts.rs или преппрушенпм ппщиљкпм са ппгратницпм, а мпже се ппднети у тпку целпд
ппступка јагне набагке, прптиг сгаке радое нарушипца, псим акп закпнпм није пдређенп
друдашије. О ппднетпм Захтегу за защтиту прага нарушилац пбјагљује пбагещтеое п ппднетпм
захтегу на Ппрталу јагних набагки,најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтега.
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Захтег за защтиту прага кпјим се псппрага грста ппступка, садржина ппзига за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се бладпгременим укпликп је примљен пд
стране нарушипца најкасније 7 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин
дпстагљаоа и укпликп је ппднпсилац захтега у складу са шланпм 63. стаг 2. ЗЈН указап
нарушипцу на егентуалне недпстатке и непрагилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрагају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из шлана 149. стаг 3. ЗЈН, сматраће се бладпгременим
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке нарушипца п дпдели удпгпра из шлана 108. Закпна или пдлуке п
пбустаги ппступка јагне набагке из шлана 109. Закпна, рпк за ппднпщеое Захтега за защтиту
прага је 5 дана пд дана пбјагљигаоа пдлуке на Ппрталу јагних набагки.
Захтегпм за защтиту прага не мпду се псппрагати радое нарушипца предузете у ппступку јагне
набагке акп су ппднпсипцу захтега били или мпдли бити ппзнати разлпзи за оедпгп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтега да није ппднеп пре
истека тпд рпка.
Акп је у истпм ппступку јагне набагке ппнпгп ппднет захтег за защтиту прага пд стране истпд
ппднпсипца захтега, у тпм захтегу се не мпду псппрагати радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захтега знап или мпдап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпд захтега.
Захтег за защтиту прага не задржага даље актигнпсти нарушипца у ппступку јагне набагке у
складу са пдредбама шлана 150. ЗЈН.
Ппднпсилац захтега за защтиту дужан је да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у
изнпсу пд 60.000,00 динара, укпликп псппрага пдређену радоу нарушипца пре птгараоа
ппнуда. Укпликп ппднпсилац захтега псппрага пдлуку п дпдели удпгпра или псппрага пдлуку п
пбустаги ппступка или радоу нарушипца пд мпмента птгараоа ппнуда дп дпнпщеоа пдлуке п
дпдели удпгпра или пбустаги ппступка, такса изнпси 60.000,00 динара.
Ппступак защтите прага ппнуђаша редулисан је пдредбама шланпга 138.-167. Закпна.
УПУТСТВП П УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланпм 151. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/12,14/15 и 68/15; у даљем
тексту: ЗЈН) је прпписанп да захтег за защтиту прага мпра да садржи, између псталпд, и пптгрду
п уплати таксе из шлана 156. ЗЈН. Ппднпсилац захтега за защтиту прага је дужан да на пдређени
рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156. ЗЈН.
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу шлана 151. стаг 1. ташка 6) ЗЈН, прихгатиће се:
1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да предстагља дпказ п изгрщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптгрда мпра да садржи
ппдатак да је налпд за уплату таксе, пднпснп налпд за пренпс средстага реализпган, кап и датум
изгрщеоа налпда. * Републишка кпмисија мпже да изгрщи угид у пддпгарајући изгпд
егиденципнпд рашуна дпстагљенпд пд стране Министарстга финансија – Упраге за трезпр и на
тај нашин дпдатнп прпгери шиоеницу да ли је налпд за пренпс реализпган.
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата грщи;
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
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(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзиг на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за
защтиту прага;
(7) сгрха: ЗЗП; назиг нарушипца; брпј или пзнака јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег
за защтиту прага;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назиг уплатипца, пднпснп назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је изгрщена
уплата таксе;
(10) пптпис пглащћенпд лица банке.
2. Налпг за уплату, први примерак, пгерен пптписпм пглащћенпд лица и пешатпм банке или
ппщте, кпји садржи и сге друде елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе нагедене ппд
ташкпм 1.
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр,
пптписана и пгерена пешатпм, кпја садржи сге елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе
из ташке 1, псим пних нагедених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтега за защтиту прага кпји
имају птгпрен рашун у пкгиру припадајућед кпнсплидпганпд рашуна трезпра, а кпји се гпди у
Упраги за трезпр (кприсници бучетских средстага, кприсници средстага прданизација за
пбагезнп спцијалнп псидураое и друди кприсници јагних средстага);
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п
извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) кпји имају птвпрен рачун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим
прпписпм.
Примерак прагилнп пппуоенпд налпда за пренпс:
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Примерак прагилнп пппуоенпд налпда за уплату:

НАППМЕНА: Ппсебнп је знашајнп да се у ппљу „сгрха уплате“ ппдаци упищу пним редпследпм какп је тп приказанп
у дпре нагеденим примерима. У ппљу „ппзиг на брпј“ уписује се брпј или пзнака јагне набагке ппгпдпм кпје се
ппднпси захтег за защтиту прага, али је преппрука да се у пгпм ппљу избедага упптреба размака и знакпга, кап
щтп су: ( ) | \ / „ « * и сл.

21. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Нарушилац је дужан да удпгпр п јагнпј набагци дпстаги ппнуђашу кпјем је удпгпр дпдељен у
рпку пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага из шлана 149.
Закпна.
Акп нарушилац не дпстаги пптписан удпгпр ппнуђашу у нагеденпм рпку, ппнуђаш није дужан да
пптпище удпгпр щтп се неће сматрати пдустајаоем пд ппнуде и не мпже збпд тпда снпсити билп
какге ппследице, псим акп је ппднет бладпгремен захтег за защтиту прага.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити удпгпр пре истека рпка за
ппднпщеое захтега за защтиту прага, у складу са шланпм 112. стаг 2. ташка 5) Закпна.
Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен удпгпр пдбије да закљуши удпгпр п јагнпј набагци, нарушилац
мпже да закљуши удпгпр са пргим следећим најппгпљнијим ппнуђашем.
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