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На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015. у даљем тексту: Закон), члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС" бр. 29/2013, 86/2015,), Одлуке о покретању поступка јавне набавке броj IV 04404-14/2018 од 16.05.2018. године и Решења о образовању комисије број IV 04-404-14/2018 од
16.05.2018, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

„Поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза
на територији општине Нови Бечеј, према предмеру радова и
техничким карактеристикама набавке"
Број јавне набавке: IV 04-404-14/2018
По Одлуци о покретању отвореног поступка јавне набавке број : IV 04-404-14/2018 од
16.05.2018.
Конкурсна документација садржи:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Општи подаци о јавној набавци,
Подаци о предмету јавне набавке,
Упутство понуђачима како да сачине понуду,
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова,
Спецификација (врста), техничке карактеристике, врста и опис (предмер радова) радова
предметне јавне набавке,
Образац понуде и структуре цене,
Модел уговора,
Образац трошкова припреме понуде,
Образац изјаве о независној понуди
Образац меничног овлашћења

Конкурсна документација је нумерисана и садржи 33 стране.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Општина Нови Бечеј
Адреса: Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр.8
Интернет страница: www.novibecej.rs
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Процењена вредност јавне набавке: 11.666.667,00 динара без ПДВ-а.
4. Предмет јавне набавке:
- Набавка радова - Поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на
територији општине Нови Бечеј, према предмеру радова и техничким карактеристикама
набавке.
- Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф –
Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије", број 54/2010): 42.
Изградња осталих грађевина, 42.11 - Изградња путева и аутопутева - Изградња
аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке (обухвата и
бојење и обележавање ознака на путевима).
-

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на одржавању путева - 45233141;

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. Контакт
Лице за контакт: Милена Ступар
Е -mail адреса: milena.kresoja@ novibecej.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
- Набавка радова - Поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на
територији општине Нови Бечеј, према предмеру радова и техничким карактеристикама
набавке.
- Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф –
Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије", број 54/2010): 42.
Изградња осталих грађевина, 42.11 - Изградња путева и аутопутева Изградња аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке
(обухвата и бојење и обележавање ознака на путевима);

2. Назив и ознака из општег речника набавки:
Радови на одржавању путева - 45233141
3. Партије:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

У П У Т С Т В О ПОНУЂАЧИМА КАКО
ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: „Поправке и одржавање локалних путева, улица

и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј, према предмеру
радова и техничким карактеристикама набавке" Број јавне набавке - IV 04404-14/2018
1. ЈЕЗИК НА КОМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА: Понуда мора бити састављена
на српском језику.
2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА:
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама
што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин
дефинисан конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави
тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној
документацији.
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, али у понуди мора навести интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни.
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.
Сви обрасци морају бити попуњени читко, штампаним словима, потписани и оверени од стране
овлашћеног лица понуђача, у складу са конкурсном документацијом. Уколико на обрасцу није
наведено ко исти попуњава, потписује и оверава то ће за понуђача који наступа самостално или са
подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача то ће учинити овлашћени представник групе
понуђача.
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно овлашћени члан
групе понуђача је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан
са моделом уговора.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене у
било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на
прописан начин.
3. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ КАДА ЈЕ ЈАВНА НАБАВКА
ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ПАРТИЈА:
Јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА:
Понуда са варијантама није допуштена.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ:
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, пре истека рока за
подношење понуда. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља понуђачима писаним путем и
објављује се на Порталу јавних набавки.
6. ОБЛИЦИ НАСТУПАЊА:
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и
група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да
наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може
бити већи од 50%) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач је дужан
да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености
услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњеиости обавезних услова из члана 75.
став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5. Закона о јавним набавкама за део Набавке који ће извршити преко подизвођача.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Понуду може поднети група извођача као заједничку понуду.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садрже податке о:
- члану групе који ћи битн носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бита извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарио према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75, став 1. тачка 1. до
4. Закона о јавнм набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1
тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК:
Исплата ће се вршити у динарима, према стварно изведеним количинама радова и јединичним
ценама из прихваћене понуде, по привременим и окончаним ситуацијама, овереним од стране
надзорног органа са роком плаћања до 45 дана (Закон о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама Сл. гласник РС 119/2012, 68/2015, 113/2017). Минимални гарантни
рок је 2 године за радове рачунајући од дана примопредаје радова. Под примопредајом радова
сматра се овера ситуације за те радове од стране надзорног органа.
10. ВАЛУТА И ЦЕНА
Јединичне цене треба да буду изражене у динарима без ПДВ-а и морају бити фиксне. Понуђене
износе треба сабрати и уписати у ред са назнаком „укупно".
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чл. 92
Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
11. КОЛИЧИНА РАДОВА, НАЧИН И РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:
Радови се врше сукцесивно по налогу Наручиоца у периоду од закључења уговора до краја 2018.
године у складу са процењеном вредношћу јавне набавке и потребама Наручиоца. Рок за
извршење услуге је 5 дана од дана достављања захтева од стране наручиоца.
12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:
Понуђач који подноси понуду, дужан је да уз понуду наручиоцу достави:
1. Меницу, као средство обезбеђења за озбиљност понуде
Меница као гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а, безусловна и платива на први позив са роком важности који не може бити
краћи од рока важења понуде.
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Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Документација из ове тачке, коју изабрани понуђач треба да достави, треба да буде:
■ Меница и менично овлашћење (образац меничног овлашћења дат је у наставку текста),
треба да буду оверени печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и
располагање финансијским средствима.
■ Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
■ Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни, и плативи на
први позив и без права на приговор.
Наручилац ће активирати средство обезбеђења у случају да је:
1. Понуђач
• Одустао од понуде или изменио своју понуду у периоду важења понуде или
• Одбио да достави тражено разјашњење своје понуде или
• Одбио да изврши дозвољену исправку грешке у понуди или
•
2. Изабрани понуђач:
• Одустао од иницијално датих услова и прихваћених обавеза у понуди или
• Одбио да потпише уговор из било којих разлога
• Не достави средствo обезбеђења, банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза.
2. Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за испуњење уговорних обавеза у
износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од дана
истека уговореног рока за комплетно извршење посла, које морају бити безусловне,
неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у корист наручиоца Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, Нови Бечеј, ПИБ: 101431164 МБ: 08108293

Понуђач којем након спроведеног поступка буде додељен уговор дужан је да пре потписивања
уговора достави наручиоцу:

1. Банкарску гаранцију, као гаранцију за испуњење уговорних обавеза
Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза издаје се у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока
за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност гаранције за испуњење уговорних обавеза мора да се продужи.
Наручилац ће активирати гаранцију у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Банкарске гаранције морају бити безусловне и плативе на први позив.
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Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза треба да гласи на наручиоца -Општину
Нови Бечеј, Жарка Зрењанина, Нови Бечеј, ПИБ: 101431164 МБ: 08108293

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњење у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
одговор објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ: Наручилац може
да тражи 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.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама,
- учинио повреду конкуренције,
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке за период од претходне три године. Докази могу бити:
- правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза.
- исправа о наплаћеној уговорној казни,
- рекламације потрошача, односно корисника,
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором
- изјава о раскиду уговора због неиспуњених битних елемената уговора дати на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди
понуђача као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза
у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
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Наручилац може одбити понуду ако поседује наведене доказе, који се односи на поступак који је
спровео или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена
цена.
У случају да је понуђена цена два или више понуђача једнака, уговор ће бити додељен понуђачу
који је понудио дужи рок важења понуде.
17. ОВАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ да сноси накнаду за коришћење патената,
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

као и

18 . ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА:
У случају да понућач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети
захтев за заштиту права понуђача односно поступити у складу са Законом о јавном набавкама.
Захтев мора бити потпун, а један од елемената је и доказ о уплати таксе за поднети захтев у износу
од 120.000,00 динара и уплатница се попуњава на следећи начин:
сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку (број или друга ознака јавне
набавке)
корисник (прималац): Буџет Републике Србије
број жиро рачуна: 840-30678845-06
број модела: 97
позив на број: IV 04-404-14/2018
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документацнје, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.

19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року
од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не
достави уговор понуђачу у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту
права, понуђач није дужан да потпише уговор и то се неће сматрати одустајањем од понуде.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци којем је додељен
уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ПОНУЂАЧА _____________________________________________
(назив понуђача)
У поступку јавне набавке радова IV 04-404-14/2018 „Поправке и одржавање локалних путева,
улица и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј, према предмеру радова и
техничким карактеристикама набавке"
Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем
следећих доказа уз понуду:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Редни
број

Услови из члана 75. ЗЈН:

1.

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
оговарајући регистар
Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организване групе, да
није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре

2.

3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији

4.

Да је испоштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Докази из члана 77. ЗЈН:

Испуњеност
услова

Извода из регистра Агенције за привредне
регистре

Да

Не

Извода из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда и надлежне полицијске
управе министарства унутрашњих послова да
правно лице 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 заштите
животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
а) Уверење пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
б) Уверења надлежне локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
Ако је понуђач у поступку приватизације треба
да достави Потврду надлежног пореског органа
и организације за обавезно социјално
осигурање или потврде надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације
Понуђач је дужан да достави Изјаву о томе да је
испоштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

Да

Не

Да

Не

Да

Не
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Докази из тачке 2-4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. Докази из тачке 3
морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда. Привредна друштва и
предузетници који су према позитивним законским прописима регистровани у Агенцији за
привредне регистре РС нису дужни да доставе доказ из члана 77.став 1 тачка 1. - извод из регистра
надлежног органа из разлога што је овај доказ јавно доступан на интернет страници надлежног
органа - Агенција за привредне регистре. Понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу
на којој су тражени подаци јавно доступни.
Докази у тачки 2 за предузетнике и физичка лица: Извода из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе мин.унутрашњих 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 и
кривично дело преваре.
Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати
неисправном и иста ће се одбити.
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.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију, тражених доказа наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, али је дужан да јасно и прецизно назначи, наведе код којих надлежних органа и
њиховим интернет странама се налазе одговарајући докази за предметну јавну набавку.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, код организације која је надлежна за регистрацију
привредних субјеката, приликом подношења понуда, није дужан да доказује испуњеност
обавезних услова. (дужан је да достави копију решења о упису у регистар или да назначи интернет
страницу, као доказ да је уписан у регистар понуђача).
Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Изјава којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове није предвиђена и понуђачи не могу достављати изјаве о испуњености
услова из члана 77. став 4. Закон
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ____________________________________________________ је у поступку јавне набавке
радова број IV 04-404-14/2018 „Поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних
прелаза на територији општине Нови Бечеј, према предмеру радова и техничким
карактеристикама набавке" поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:________________

Понуђач

М.П.

__________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуду пнуђач са подизвођачем,
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ (финансијски, технички и кадровски
капацитет)
Финансијски капацитет
Табела 1.
Ред.
број

Финансијски услови
1. Да је у претходне три године ( 2015.,2016. и 2017.) остварио укупан
пословни приход у минималном износу од 22.000.000,00 динара.
2. Да пословни рачуни понуђача нису били у блокади у последњих 12

испуњеност
услова
да
не
да

не

месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки
Понуђач мора доставити следеће доказе:
Као доказ из тачке 1. Потврда пословне банке да је у претходне три године остварио тражени
промет преко рачуна или биланс успеха или Извештај о бонитету кој и издаје АПР (образац БОНЈН)
Као доказ из тачке 2. понуђач треба да достави Потврду Народне банке Србије да пословни рачуни
Понуђача нису били у блокади у последњих 12 месеци који претходе месецу објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Пословни капацитет
Табела 2.
Ред.
број

Услови

1.

2.

3.

4.

Да је понуђач у периоду последње три године (2015-2017.)
реализовао минимум 4 (четири) уговора на одржавању саобраћајница
са завршним слојем од асфалта, са минимално 30.000м2
Понуђач треба да поседује ISO 9001, ISO 1400, ISO 27001 и OHSAS
18001
за изградњу и одржавање објеката путне инфраструктуре и
производњу асфалта.
Понуђач треба да поседује важећи извештај о испитивању
претходног састава асфалтних мешавина у складу са траженим
асфалтним мешавинама из предмера радова.
Понуђач треба да поседује важећу полису осигурања од
професионалне одговорности за штету причињену другој
страни, односно трећем лицу, у складу са чланом 129а Закона о
планирању и изградњи у минималном износу од 2.000.000,00

испуњеност
услова

да

не

да

не

да

не
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Као доказ из тачке 1. понуђач треба да попуни образац Референт листе и да достави фотокопије
уговора и окончаних ситуација
Као доказ из тачке 2. понуђач треба да достави фотокопије важећих сертификата.
Као доказ из тачке 3. понуђач треба да достави фотокопије важећих извештаја.
Као доказ из тачке 4. понуђач треба да достави фотокопије важећих полиса која важи од почетка
до краја вршења радова, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о
примопредаји радова. Уколико полиса истиче за време трајања уговора, изабрани понуђач је
обавезан да достави нову полису.

Технички капацитет
Табела 3.
Редни
Назив опреме
број
1.
Асфалтна база, укњижена на понуђача, минималног капацитета
140 т/час, максимално 70 км удаљена од центра Новог Бечеја
2. Камион кипер минималне носивости 15т
3. Ровокопач-утоваривач
4. Багер
5. Грејдер
6. Дистрибутер (Цистерна) за битуменску емулзију
7. Машину за прскање емулзије
8. Компресор са пикамером
9. Финишер за асфалт
10. Глодалица за асфалт (Wirtgen)
11. Ваљак (гумени) минималне тежине 9т
12. Ваљак (пегла-пегла) минималне тежине 10т
13. Виброплоча
14. Вибронабијач
15. Агрегат за струју минималне снаге 25кв
16. Машина за сечење бетона и асфалта
17. Самоходну машину за чишћење пута

Минимално
комада
3

Комада

5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
1

Понуђач мора доставити следеће доказе:
За тачку 1: Доказ о власништву (уговор о купопродаји, рачун, инвентарска листа, књиговодствена
картица основног средства) или уговор о лизингу или закупу до краја трајања уговора.
Извод из листа непокретности или извод из земљишних књига да је асфалтна база укњижена на
понуђача и копија употребне дозволе.
Уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе наведене доказе за асфалтну базу
доставити и уговор о закупу предметне асфалтне базе.
Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (слободна форма) да је асфалтна
база технички исправна.
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Изјаву понуђача и власника асфалтне базе дату под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом, да је асфалтна база
технички исправна и у функцији.
Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (слободна форма) којом се
доказује удаљеност асфалтне базе од центра Новог Бечеја. Уз изјаву приложити одштампану и
обележену трасу пута са уписаним растојањем измереним помоћу веб сајта www.maps.google.com.
За тачке 2-20: Доказ о власништву опреме (уговор о купопродаји, рачун, инвентарска листа,
књиговодствена картица основног средства) или уговор о лизингу или закупу до краја 2018.
године. За возила која се региструју доставити очитану саобраћајну дозволу.

Кадровски капацитет
Табела 4.

број
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стручна квалификација
Лице са VII или VIII степеном стручне спреме грађевинске
струке,, са важећом лиценцом одговорног извођача радова
(лиценца бр. 412 или 415)
Лице са VII или VIII степеном стручне спреме грађевинске
струке,, са важећом лиценцом одговорног извођача радова
(лиценца бр. 413 или 414)
Руковаоци грађевинских машина
Возачи ц категорије
КВ радници (тесари, армирачи, бетонирци и слични)
Грађевински техничар за послове нискоградње
НК радници
Лице задужено за безбедност и здравље на раду

Минимални
број људи Број људи
1

1

4
4
5
1
4
1

Лица наведена у Табели 4. под редним бројем 1 и 2. треба да су запослена или радно ангажовано
код понуђача и за њих треба доставити лиценцу Инжењерске коморе Србије и потврду да је
лиценца важећа, као и фотокопију радне књижице и МА образац.
За лица под редним бројем 3, 4, 5, 6,7 потребно је доставити Изјаву од послодавца да су наведена
лица радила и да су оспособљена за рад на извођењу радова у области грађења и одржавања
саобраћајница у складу са својом стручном спремом, као и фотокопију радне књижице или МА
образац или уговоре о ангажовању до краја 2018. године.
За лице по редним бројем 8. потребно је доставити фотокопију радне књижице или МА образац
или уговоре о ангажовању до краја 2018. године и уверење о положеном стручном испиту за
обављање послова безбедности и здравља на раду .
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Понуђач: ______________________________________________________
Адреса: _______________________________________________________

РЕФЕРЕНТ ЛИСТА
Извршених радова у периоду од 2015-2017. године на одржавању саобраћајница са завршним
слојем од асфалта, који укупно садрже минимум 30.000 м2 асфалта

Ред.
број

ИЗВРШЕНИ РАДОВИ У 2015., 2016. и
2017. години
(НАРУЧИЛАЦ)

ГОДИНАПЕРИОД
ИЗВРШЕЊА
УСЛУГА

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
без ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Укупна вредност извршених радова

Понуђач је обавезан да достави уговоре и окончане ситуације (оригинале или фотокопије). У
случају потребе копирати образац референт листе у потребном броју.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА (ВРСТА) И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС
РАДОВА ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1

Постављање, одржавање и уклањање радне саобраћајне сигнализације. Обрачун
по дану.

2

Машински ископ одводних и упијајућих канала као и корекција постојећих. Позиција
обухвата: машински ископ земље 90% и ручно 10% утовар земље у возило и
транспорт до 10 км. Обрачун по м3.

3

Ручни ископ одводних или упијајућих канала и корекција постојећих. Позиција
обухвата: ископ земље према типу канала, утовар земље у возило и транспорт до
10 км. Обрачун по м3.

4

Машинско скидање вишка земљаног материјалa са банкина, утовар и одвоз на депонију до
10 км. Обрачун по м3.
5
Ископ постојеће подлоге ради обнове туцаничког застора у слоју д=30 цм. Позиција
обухвата риљање старог застора, одстрањивање материјала из ископа ван зоне
извођења радова, утовар у моторно возило и одвоз на локалну депонију до 10 км.
Обрачун по м3.
6
Ангажовање механизације на редовном одржавању. Обрачун по часу .
6.1. путничко моторно возило
6.2. камион кипер носивости преко 15 тона
6.3. камион путарац
6.4. машина за чишћење путева
6.5. ровокопач-утоваривач
6.6. грејдер
6.7. машина за стругање асфалта - глодалица
7
Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором и пнеуматским пиштољем
са издувавањем рупе компресором, ручни утовар шута и превоз на депонију.
Обрачун по м1.
8

Рушење испуцалог асфалтног коловоза д=6-8 цм пнеуматским пиштољем са
издувавањем рупе компресором, ручни утовар шута и превоз на депонију.
Обрачун по м2.

9

Скидање асфалта као припрема за крпљење ударних рупа и скидање колотрага
глодалицом за асфалт дебљине д=6-8 цм. Обрачун по м2.

10 Машинско сечење асфалта и бетона. Обрачун по м1.
10.1. до 10цм
10.2. од 10 до 15 цм
11
Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масом
дебљине 6-8 цм. Уграђивање АБ-11, асфалтне масе извршити у
припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно чишћење,
прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском
2
емулзијом у количини 1,5 кг/м . Ударну рупу попунити асфалтном масом,
дати потребно надвишење и ваљати до потребне збијености тако да
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12

површина окрпљеног дела буде у равни постојеће коловозне површине.
Обрачун по м2.
Пресвлачење мањих деоница готовом асфатном масом АБ11 d=5 cm. Пре
пресвлачења обавезно се врши прскање коловоза постојећом битуменском
емулзијом и ручно крпљење коловоза које се посебно обрачунава. Обрачун по m2.

13

Санација постојеће коловозне конструкције. Позиција обухвата рушење постојеће
коловозне конструкције, израду носећег тампонског слоја од туцаника просечне
дебљине д=25-30 цм и израду бутуминизираног носећег слога БНС 22 д=7.00 цм.
Обрачун по м2.

14

Санација постојеће коловозне конструкције. Позиција обухвата рушење постојеће
коловозне конструкције, израду носећег тампонског слоја од туцаника просечне
дебљине д=25-30 цм, израду бутуминизираног носећег слога БНС 22 д=7.00 цм и
израду хабајућег слоја АБ 11 д=4.00 цм. Обрачун по м2.

15

Профилисање попречног профила постојећег туцаничког застора уз додавање
новог туцаничког материјала. Позиција обухвата: риповање старог застора,
разастирање и планирање постојећег туцаника са ваљањем и додатком новог
слоја туцаничког материјала. Обрачун по м3.

16

Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм у слоју дебљине д=10
цм са ручним разастирањем, планирањем и ваљањем. Обрачун по м3.

16.1. ручно
16.2. машински
16

Равнање попречног профила туцаничког застора ради обезбеђења
одводњавања. Позиција обухвата: равнање материјала грејдером и
сабијање ваљком уз потребно квашење. Обрачун по м2.

17

Израда коловозног застора од струганог материјала. Позиција обухвата: довоз
потребног материјала на удаљеност до 15 км, машинско планирање и ваљање до
потребне збијености. Стругани материјал обезбеђује Инвеститор. Обрачун по м3.

18

Ручно крпљење ударних рупа туцаником или природним шљунком. Позиција
обухвата набавку туцаника, опсецање ивице рупе, раскопавање застора,
попуњавање рупе туцаником са ваљањем. Обрачун по м3.

19

Ручно заливање праволиниских и тестерастих пукотина на коловозу ширине од 3
мм до 15 мм и дубине преко 5 цм врућом битуменском масом "Фугизол" уз
претходно попуњавање дробљеним кречњачким агрегатом 0-4 мм. Цена обухвата
набавку битуменске масе, дробљеног агрегата, песка за посипање и плина за
загревање битуменске масе, превоз материјала, компресора и радника,
издувавање пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним
агрегатом, заливање битуменском масом, посипање сувим песком и регулисање
саобраћаја. Обрачун по м1.
Поправка коловоза од калдрме.
Цена обухвата: ручно вађење калдрме и одлагање на страну, поправку туцаника и
постављање калдрме. Обрачун по м2.
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22

Рушење сливничке решетке са рамом и поновно постављање исте на одговарајућу
коту у бетонску подлогу од МБ-30. Обрачун по комаду.

23

Рушење сливничке решетке са рамом и постављање нове на одговарајућу коту у
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бетонску подлогу од МБ-30. Обрачун по комаду
23

сливничка решетка носивости 25 тона

23

сливничка решетка носивости 40 тона

24

Рушење шахт поклопца са рамом и поновно постављање истог на одговарајућу
коту у бетонску подлогу од бетона МБ-30. Обрачун по комаду.

25

Рушење шахт поклопца са рамом и постављање новог на одговарајућу коту у
бетонску подлогу од бетона МБ 30. Обрачун по комаду.

25.1. шахт поклопац носивости 25 тона
25.2. шахт поклопац носивости 40 тона
25

Израда бетонске риголе, на слоју бетона. Димензије риголе 40ж40цм, дебљина
слоја тампон шљунка 15цм, дебљина слоја бетона МБ 20 10цм. Обрачун по м1.

26

Израда типског бетонског сливника од бетона МБ 40. Обрачун по комаду.

28

Поправка постојећих бетонских површина (колских улаза, тротоара и слично).
Позиција обухвата рушење постојећих бетонских површина д=10-15 цм,
планирање и ваљање постељице, израду слоја шљунка д=15 цм са планирањем и
набијањем, набавку и монтажу оплате, набавку и уградњу арматуре као и довоз и
уградњу готовог бетона МБ 25 са одговарајућом негом. Обрачун по м3.

29

Уградња бетонских цеви за израду пропуста. Цена обухвата: рушење постојећег
бетонског прилаза, ископ земље и одвоз, израду пешчане постељице, набавку и
монтажу цеви, насипање и сабијање слоја песка и израду тампонског слоја од
туцаника. Дебљина слоја песка испод цеви је 10цм, 20цм изнад темена цеви, 15
цм туцаника од 0-63 на слоју песка изнад темена цеви. Обрачун по м1.

29.1

Пресека 30 цм

29.2

Пресека 40 цм

29.3

Пресека 50 цм

29.4

Пресека 60 цм

29.5
30

Пресека 80 цм
Израда крилних зидова од бетона МБ-30. Цена обухвата: ископ земље, израду
слоја од шљунка, израду оплате, набавку и уградњу бетона МБ-30. Обрачун по м3.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр__________________ од ____________________

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂА ЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
_______________________ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ __________________________
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ УЧЕСНИКУ У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА
АДРЕСА И СЕДИШТЕ
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ТЕКУЋИ РАЧУН И БАНКА
ПИБ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН / ФАКС
e-mail
Дана:

Име и презиме овлашћеног лица:
М.П.
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Потребно је наведени образац копирати у довољном броју примерака, за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Р.Б

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈЕД.МЕРЕ

1

Постављање, одржавање и уклањање радне саобраћајне
сигнализације. Обрачун по дану

дан

2

м3

6
6.1

Машински ископ одводних и упијајућих канала као и корекција
постојећих. Позиција обухвата: машински ископ земље 90% и ручно
10% утовар земље у возило и транспорт до 10 км. Обрачун по м3
Ручни ископ одводних или упијајућих канала и корекција постојећих.
Позиција обухвата: ископ земље према типу канала, утовар земље у
возило и транспорт до 10 км. Обрачун по м3
Машинско скидање вишка земљаног материјала
са банкина, утовар и одвоз на депонију до 10 км. Обрачун по
м3
Ископ постојеће подлоге ради обнове туцаничког застора у слоју
д=30 цм. Позиција обухвата риљање старог застора, одстрањивање
материјала из ископа ван зоне извођења радова, утовар у моторно
возило и одвоз на локалну депонију до 10 км. Обрачун по м3
Ангажовање механизације на редовном одржавању. Обрачун по часу
путничко моторно возило

час

6.2

камион кипер носивости преко 15 тона

час

6.3

камион путарац

час

6.4

машина за чишћење путева

час

6.5

ровокопач-утоваривач

час

6.6

грејдер

час

6.7

машина за стругање асфалта - глодалица

час

7

Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором и
пнеуматским пиштољем са издувавањем рупе компресором, ручни
утовар шута и превоз на депонију. Обрачун по м1

м1

8

Рушење испуцалог асфалтног коловоза д=6-8 цм пнеуматским
пиштољем са издувавањем рупе компресором, ручни утовар шута и
превоз на депонију. Обрачун по м2
Скидање асфалта као припрема за крпљење ударних рупа и скидање
колотрага глодалицом за асфалт дебљине д=6-8 цм. Обрачун по м2

м2

3

4

5

9
10

ЈЕД. ЦЕНА

м3

м3

м3

м2

Машинско сечење асфалта и бетона. Обрачун по м1

10.1 до10цм

м1

10.2 од 10 до 15 цм

м1
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11

Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масом
дебљине 6-8 цм. Уграђивање АБ-11, асфалтне масе извршити у
припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно
чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица
2
битуменском емулзијом у количини 1,5 кг/м . Ударну рупу попунити
асфалтном масом, дати потребно надвишење и ваљати до потребне
збијености тако да површина окрпљеног дела буде у равни постојеће
коловозне површине. Обрачун по м2

м2

12

Пресвлачење мањих деоница готовом асфатном масом АБ11 d=5
cm. Пре пресвлачења обавезно се врши прскање коловоза
постојећом битуменском емулзијом и ручно крпљење коловоза које
се посебно обрачунава. Обрачун по m2

м2

13

Санација постојеће коловозне конструкције. Позиција обухвата
рушење постојеће коловозне конструкције, израду носећег
тампонског слоја од туцаника просечне дебљине д=25-30 цм и
израду бутуминизираног носећег слога БНС 22 д=7.00 цм. Обрачун
по м2

м2

14

Санација постојеће коловозне конструкције. Позиција обухвата
рушење постојеће коловозне конструкције, израду носећег
тампонског слоја од туцаника просечне дебљине д=25-30 цм, израду
бутуминизираног носећег слога БНС 22 д=7.00 цм и израду хабајућег
слоја АБ 11 д=4.00 цм. Обрачун по м2

м2

Профилисање попречног профила постојећег туцаничког застора уз
додавање новог туцаничког материјала. Позиција обухвата:
риповање старог застора, разастирање и планирање постојећег
туцаника са ваљањем и додатком новог слоја туцаничког материјала.
Обрачун по м3
16 Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм у слоју
дебљине д=10 цм са ручним разастирањем, планирањем и
ваљањем. Обрачун по м3
16.1 ручно

м3

м3

16.2 машински

м3

15

17

Равнање попречног профила туцаничког застора ради обезбеђења
одводњавања. Позиција обухвта: равнање материјала грејдером и
сабијање ваљком уз потребно квашење. Обрачун по м2

м2

18

Израда коловозног застора од струганог материјала. Позиција
обухвата: довоз потребног материјала на удаљеност до 15 км,
машинско планирање и ваљање до потребне збијености. Стругани
материјал обезбеђује Инвеститор. Обрачун по м3

м3

19

Ручно крпљење ударних рупа туцаником или природним шљунком.
Позиција обухвата набавку туцаника, опсецање ивице рупе,
раскопавање застора, попуњавање рупе туцаником са ваљањем.
Обрачун по м3

м3

24

20

м1

Ручно заливање праволиниских и тестерастих пукотина на коловозу
ширине од 3 мм до 15 мм и дубине преко 5 цм врућом битуменском
масом "Фугизол" уз предходно попуњавање дробљеним кречњачким
агрегатом 0-4 мм. Цена обухвата набавку битуменске масе,
дробљеног агрегата, песка за посипање и плина за загревање
битуменске масе, превоз материјала, компресора и радника,
издувавање пукотина компримованим ваздухом, попуњавање
дробљеним агрегатом, заливање битуменском масом, посипање
сувим песком и регулисање саобраћаја. Обрачун по м1
21 Поправка коловоза од калдрме.
Цена обухвата: ручно вађење калдрме и одлагање на страну,
поправку туцаника и постављање калдрме. Обрачун по м2
22 Рушење сливничке решетке са рамом и поновно
постављање исте на одговарајућу коту
у
бетонску подлогу од
МБ-30. Обрачун по комаду
23 Рушење сливничке решетке са рамом и постављање нове на
одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30. Обрачун по комаду
23.1 сливничка решетка носивости 25 тона

ком

23.2 сливничка решетка носивости 40 тона

ком

24

м2

ком

Рушење шахт поклопца са рамом и поновно постављање истог на
одговарајућу коту у бетонску подлогу од бетона МБ-30. Обрачун по
комаду
25 Рушење шахт поклопца са рамом и постављање новог на
одговарајућу коту у бетонску подлогу од бетона МБ 30. Обрачун по
комаду
25.1 шахт поклопац носивости 25 тона

ком

25.2 шахт поклопац носивости 40 тона

ком

26

Израда бетонске риголе, на слоју бетона. Димензије риголе 40х40цм,
дебљина слоја тампон шљунка 15цм, дебљина слоја бетона МБ 20
10цм. Обрачун по м1
27 Израда типског бетонског сливника од бетона МБ 40. Обрачун по
комаду
28 Поправка постојећих бетонских површина (колских улаза, тротоара и
слично). Позиција обухвата рушење постојећих бетонских површина
д=10-15 цм, планирање и ваљање постељице, израду слоја шљунка
д=15 цм са планирањем и набијањем, набавку и монтажу оплате,
набавку и уградњу арматуре као и довоз и уградњу готовог бетона
МБ 25 са одговарајућом негом. Обрачун по м3
29 Уградња бетонских цеви за израду пропуста. Цена обухвата: рушење
постојећег бетонског прилаза, ископ земље и одвоз, израду пешчане
постељице, набавку и монтажу цеви, насипање и сабијање слоја
песка и израду тампонског слоја од туцаника. Дебљина слоја песка
испод цеви је 10цм, 20цм изнад темена цеви, 15 цм туцаника од 0-63
на слоју песка изнад темена цеви. Обрачун по м1
29.1 Пресека 30 цм
29.2 Пресека 40 цм

ком

м1

ком
м3

м1
м1

25

29.3 Пресека 50 цм

м1

29.4 Пресека 60 цм

м1

29.5 Пресека 80 цм

м1

30

м3

Израда крилних зидова од бетона МБ-30. Цена обухвата: ископ
земље, израду слоја од шљунка, израду оплате, набавку и уградњу
бетона МБ-30. Обрачун по м3
31 Ангажовање радника на пословима редовног одржавања за радове
који нису обухваћени овим позицијама.У цену урачунати само
ефективно радно време на терену. Обрачун по часу
31.1 дипломирани инжењер

час

31.2 инжењер

час

31.3 техничар

час

31.4 радник путар

час

УКУПНО ЗБИР ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА

Рок важења понуде: ________________________ дана од дана отварања понуда.

Датум:___________ 2018. године

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача:
____________________________________

Напомена:
Цене у обрасцу понуде се дају по јединичној вредности.
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Образац понуде понуђач мора да попуни, потписује га одговорно лице понуђача и
оверава печатом, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Количину и врсту потребних радова ће одредити наручилац у складу са потребама
и могућностима, у вредности максимимално до износа процењене вредности јавне
набавке.
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УГОВОР - Модел

Закључен између:
Закључен дана ___________ 2018. године између Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, Нови
Бечеј, коју заступа председник Саша Максимовић, као Наручиоца с једне стране и

____________________________________________________________________________________ (на
вести све понуђаче из групе понуђача, односно све подизвођаче), које заступа
_____________________________ као Извођача, с друге стране, под следећим условима:

Члан 1.
Предмет овог Уговора су поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза
на територији општине Нови Бечеј.
Извођач се обавезује да врши послове из става 1. овог члана по јединичним
ценама садржаним у понуди Извођача број ___________ од __________ 2018.
године,
а
по
програму и
радним налозима које утврди, односно изда Наручилац радова, путем надзорног органа.

Члан 2.
Одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза члана 1. овог Уговора уговара се до краја
2018. године.
Члан 3.
Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи (процењена вредност јавне набавке)
динара без урачунатог ПДВ-а, у складу са јединичним ценама из прихваћене понуде
број _______ , у количинама које одреди Наручилац.
Исплату извршених радова Наручилац ће ивршити у динарима на рачун Извођача број
___________________ код __________________________________ банке,
према
стварно
изведеним количинама радова и јединичним ценама из прихваћене понуде, по привременим и
окончаним ситуацијама овереним од стране надзорног органа.
Рок за измирење новчаних обавеза је максимално 45 дана од дана пријема фактуре или другог
одговарајућег захтева за исплату.
Члан 4.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора обавља:
- према динамици радова коју утврди Наручилац и према радним налозима које изда Наручилац,
- према датој понуди из члана 1. овог Уговора и
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- у складу са техничким стандардима и нормативима за предметне послове.
За неквалитетно изведене радове Наручилац има право да умањи износ фактуре, односно месечне
ситуације.
Уколико Извођач не поступа у складу са одредбама из става 1 и 2 овог члана, Наручилац има
право да радове повери другом извођачу и пре раскида овог уговора, с тим да Извођач сноси
насталу штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно
уговорених.
Члан 5.
Рок почетка радова је одмах по закључењу овог Уговора, а рок завршетка радова биће прилагођен
програму и динамици коју одреди Наручилац радова током уговорног периода, односно до краја
2018. године.
Уколико Извођач радова према налогу издатом од стране Наручиоца радова у што краћем року не
изврши поверени посао, сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуално насталу
саобраћајну незгоду.
Члан 6.
Извођач радова је дужан да осигура одвијање јавног саобраћаја на свим местима где изводи радове
под саобраћајем.
Извођач је дужан да спроведе све мере осигурања саобраћаја на начин да се ометање саобраћаја
сведе на најмању могућу меру. На свим местима привременог саобраћаја Извођач је дужан да
осигура безбедно и неометано одвијање саобраћаја.
Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све штете које нанесе, као и евентуалне штете
учесницима у саобраћају.
Извођач је обавезан да предузме мере техничике заштите за ову врсту радова, у свему према
одредбама прописа о заштити на раду.
Члан 7.
Извођач је обавезан да именује свог одговорног извођача радова за предметне послове, који ће
уредно да води грађевински дневник и грађевинску књигу према важећим прописима. Наручилац
радова редовно врши надзор над извођењем радова који су предмет овог Уговора, путем стручног
лица - надзорног органа, о чијем ће именовању писано обавестити Извођача радова.
Извођач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и
квалитета употребљеног материјала.
Члан 8.
Извођач радова дужан је да уредно води грађевински дневник, који надзорни орган благовремено
прегледа и оверава.
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Оверен грађевински дневник је основ за обрачун извршених радова и испостављање месечне
ситуације.
Минимални гарантни рок је 2 године за радове од дана примопредаје радова. Под примопредајом
радова сматра се овера ситуације за те радове од стране надзорног органа. Извођач је дужан да о
свом трошку отклони недостатке у току гарантног рока, који су настали услед тога што се Извођач
није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.
Уколико Извођач не отклони недостатке из претходног става у року који му одреди Наручалац,
Наручилац има право да ангажује другог извођача. Трошкови настали отклањањем недостатака
падају на терет Извођача радова - потписника овог уговора.
Члан 9
Надзор над вршењем радова из члана 1 овог уговора ће вршити Јавно предузеће за урбанизам,
изградњу, грађевинско земљиште, уређење и одржвање улица и путева обезбеђивање јавног
осветљења и заштиту животне средине општине Нови Бечеј, као управљач јавних путева на
територији општине Нови Бечеј.
Члан 10
Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за испуњење уговорних
обавеза.
Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза, издаје се у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза, мора да буде са клаузулама: безусловна и
платива на први позив.
Наручилац ће уновчити гаранцију за испуњење уговорних обавеза у случају да понуђач не буде
извршавао обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.
Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Члан 11
Наручилац задржава право да у било ком тренутку одустане од предметне јавне набавке, као и да у
реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама наручиоца, вредност јавне набавке
не мора нужно реализовати у уговореном износу.

Члан 12
Саставни део овог Уговора је:
Понуда Извођача радова из чл. 1. овог Уговора.
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Члан 13
Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у случају да их не могу решити
надлежан је Привредни суд у Зрењанину.
Члан 14
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава
по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ

______________________

НАРУЧИЛАЦ:
Општина Нови Бечеј
______________________
Саша Максимовић

30

Понуђач: ______________________________________________________
Адреса: _______________________________________________________

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС (у динарима)

Укупно:

Трошкове припреме и подношења понуде за учешће у поступку јавне набавке број IV 04-40414/2018 „Поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на територији
општине Нови Бечеј" сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Дана: __________________________

име и презиме овлашћеног лица

М.П

потпис овлашћеног лица
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач: ______________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС" број 24/2012, 14/2015 и
68/2015) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да понуду за учешће у поступку јавне набавке број IV 04-404-14/2018 „Поправке и

одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на територији општине
Нови Бечеј" подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана: __________________________

име и презиме овлашћеног лица:

М.П.
потпис овлашћеног лица
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ЈН број: IV 04-404-14/2018
ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК: ______________________
Седиште: ___________________________________________
Матични број: _______________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ____________________
Текући рачун: ________________________________________
Код банке: ___________________________________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
- за корисника сопствене менице КОРИСНИК: Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, Нови Бечеј
Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије, серије _____________________________________ ,
и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од
_________________ динара (у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), за јавну
набавку радова „Поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на територији
општине Нови Бечеј" , по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за озбиљност
понуде.
Рок важења ове менице је _____________ дана , односно рок важења понуде.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста" и
трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна,
а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема
довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање ____________________________
(име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1
(један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења

М.П.

Дужник-издавалац менице
Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: Понуђач ће ово Овлашћење предати наручиоцу у моменту предаје понуде;
Уз меницу предаје се и фотокопија картона депонованих потписа и ово менично овлашћење.
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и располагање
финансијским средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС. Фотокопија картона
депонованих потписа који се прилаже мора бити издата од пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу.
Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без
права на приговор.
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