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ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ, Жарка Зрењанина бр. 8

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – поправке и одржавање
локалних путева, улица и пружних прелаза на територији
општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажића и

улице Љубице Одаџић у Куману
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у
даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV 04-404-35/2019 од 14.11.2019. године и Решења
о образовању комисије за јавну набавку, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова - поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних
прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажића и улице

Љубице Одаџић у Куману

ЈН број IV 04-404-35/2019

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3.

II Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4.

III Техничка документација и планови 10.

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

10.

V Критеријум за избор најповољније понуде 18.

VI Обрасци који чине саставни део понуде 18.

VII Модел уговора 35.

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 43.

Укупно: 53
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Општина Нови Бечеј

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Жарка Зрењанина бр. 8, Нови Бечеј

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.novibecej.rs

2. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр. IV 04-404-35/2019 су радови – поправке и одржавање локалних
путева, улица и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање
улице Лазе Блажића и улице Љубице Одаџић у Куману.

Предметна јавна набавка је обликована у две партије:

Партија 1. – поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза;

Партија 2. – асфалтирање улице Лазе Блажића и улице Љубице Одаџић у Куману.

Назив и ознака из општег речника набавки – за обе партије: Радови на одржавању путева –
45233141.

- 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).

3. Рок за подношење понуда: 16.12.2019. године до 11 часова.

4. Отварање понуда: 16.12.2019. године у 12 часова.

Отварање понуда је јавно. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.

Понуђачи у поступку отварања понуда могу учествовати лично или преко свог представника који
мора имати писано овлашћење тј. пуномоћ за присуствовање отварању понуда, потписану и оверену
од стране понуђача, која мора гласити на име представника која присуствује отварању понуда и коју
ће предати Комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда, како би активно
учествовали у поступку отварања понуда.

Представници понуђача који не буду предали писана пуномоћја могу присуствовати поступку
отварања понуда, али у истом не могу активно учествовати и не могу износити примедбе.

5. Конкурсна документација је нумерисана и има 53 стране.

6. Контакт (лице или служба): Милена Кресоја, e-mail:milena.kresoja@novibecej.rs

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V03JS3N2/Backup/Милена документи 2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Nabavke1/Desktop/Javne nabavke 2016/Општинска управа/Електрична енергија/www.cuprija.rs
mailto:milena.kresoja@novibecej.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А за партију број 1

Набавке радова - поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на
територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажића и улице Љубице Одаџић

у Куману

JНМВ број IV 04-404-35/2019

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
емулзијом у количини 1,5 кг/м2 . 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.

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.
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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.

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 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.
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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 Пресека 80 цм
30 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.

У ________________ Са прилогом спецификација сагласно
одговорно лице понуђача:

Дана: __________ 2019. године M.П. ________________________

НАПОМЕНА: Понуђач доставља ове Техничке карактеристике набавке, потписане од
стране одговорног лица и оверене печатом.
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А за партију број 2

Набавке радова - поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на
територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажића и улице Љубице

Одаџић у Куману

JНМВ број IV 04-404-35/2019

ОПИС мера количина
I.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1,Обележавање трасе и детаљних тачака усвему према
техничком опису м 617,00

2.Ископ земље за коловоз (претежно машински,са ручном
дорадом ископа) укључујући и радове са утоваром у возило
у свему према техничоком опису. Материјал делимично
употребити за израду банкине.Обрачун по м3 ископа у
природно збијено стању. 601.61

м3 1.234,00

3.Израда банкина земљом из ископа у свему према
техничоком опису..Обрачун по м3 раније ископане земље у
природно збијеном стању.

м3 215,86

4.Транспорт ископане земље на удаљеност до 5км са
разастирањем на депонији у свему према техничоком
опису..Обрачун по м3 раније ископане земље у природно
збијеном стању.

м3 1.018,14

5.Планирање и ваљање постељице уређење планума доњег
строја у свему према техничком опису,са финим
планирањем и набијањем уз постигнуту и проверену
збијеност МЕ=25МН/цм2 Обрачун се врши попо м2
планиране уваљане постељице за сав рад и материјал са
контролним испитивањима.

м2 2.480,00

6.Планирање банкина ,равних површина и косина са
тачмошћу 3цм.У цену ове позиције улази и ископ од
0,05м3/м2 са транспортом до 50м.Обрачун ће се извршити
по м2 испланиране површине за сав рад и материјалпо м2

м2 1.240,00
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7.Набавка материјала,транспорт и израда насипа од од
мајданског песка. Еквивалент песка мин 60% и остале
карактеристике у свему према техничком опису радова из
пројекта д=0,3м Обрачун по м3 готовог тампона у збијеном
стању ,за сав рад и материјал

м3 740,40

8.Ископ јаркова у природно збијеном стању са одвозом у 2
км и разастирањем у свему према техничком опису радова
из пројекта.Обрачун по м3

м3 136,63

II КОЛ.КОНСТРУКЦИЈА

1.Набавка материјала,транспорт и израда горњег носећег
слоја од туцника 0-31,5мм у свемупрема техничком опису из
пројекта д=20цм. Обрачун по м3 готовог тампона у збијеном
стању ,за сав рад и материјал

м3 493,60

2.Набавка материјала,транспорт и израда горњег носећег
слоја битуминизираног носећег слоја БНС 22А у свему
према техничком опису из пројекта д=6цм. Обрачун по м2
готовог тампона у збијеном стању ,за сав рад и материјал

м2 1.851,00

3.Набавка материјала,транспорт и израда асфалтбетона
АБ11 у свему према техничком опису из пројекта просечно
д=4цм. Обрачун по м2 готовог слоја АБ11 у збијеном
стању ,за сав рад и материјал

м2 1.851,00

III САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Стандардни саобраћајни знакови

Осмоугаони, странице 600 мм (класа II) ком 3,00
квадратни ком 0,00
Носачи саобраћајних знакова и темељи
Једностубни цевни носачи дужине 2800 мм ком 3,00
Бетонски темељ за цевне носаче ком 3,00

Монтажа знакова

Монтирање саобраћајних знакова и табли се изражава као
проценат вредности њихове израде. Вредност ове позиције
износи 25% од вредности израде саобраћајних знакова и
табли и у њу је урачунат и транспорт табли на место
уградње

ком 3,00

Постављање стубова



9 / 53

Уградња, односно постављање стубова носача се изражава
као проценат вредности њихове израде. Вредност ове
позиције износи 25% од вредности израде стубова носача и
темеља и у њу је урачунат и транспорт носача на место
уградње

ком 3,00

У ________________ Са прилогом спецификација сагласно
одговорно лице понуђача:

Дана: __________ 2019. године M.П. ________________________

НАПОМЕНА: Понуђач доставља ове Техничке карактеристике набавке, потписане од
стране одговорног лица и оверене печатом.
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Наручилац поседује сву техничку документацију.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р. бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1. Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

Правна лица: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.

2. Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1.
тач. 2) ЗЈН);

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe Основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. Напомена: уколико
уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног
правног лица, којом се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде
и кривично дело примања мита; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за
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кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више зсконских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.

3. Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште
на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4) ЗЈН);

Уверење Пореске управе Министарства финансија
да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног органа да
се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.

4. Да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности
која је на снази у време. подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне
документације), којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 – поправке и одржавање локалних путева,
улица и пружних прелаза

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
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Р. Бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Потврда пословне банке да је у претходне три
године остварио тражени промет преко рачуна
или биланс успеха или Извештај о бонитету
који издаје АПР (образац БОН-ЈН)

Да је понуђач у претходне три године
(2016.,2017. и 2018.) остварио укупан
пословни приход у минималном износу од
22.000.000,00 динара.

Да понуђач у претходних дванаест месеци
од дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и дан
позива) није имао блокаде текућих рачуна
отворених код пословних банака за
обављање платног промета.

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.

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Попуњен образац Образац потврде
инвеститора/наручиоца радова о реализацији
закључених уговора (Образац број 5) и
фотокопије уговора и окончаних ситуација.

Да је понуђач у периоду последње три
године (2016-2018.)
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.

Фотокопије важећих сертификата.

Понуђач треба да поседује важећи извештај
о испитивању
претходног састава асфалтних мешавина у
складу са траженим асфалтним мешавинама
из предмера радова.

Фотокопије важећих извештаја.

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 динара.

Фотокопија важеће полисе 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.

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

- Асфалтна база, укњижена на понуђача,
минималног капацитета 140 т/час,
максимално 70 км удаљена од центра Новог

За асфалтну базу: Доказ о власништву
(уговор о купопродаји, рачун, инвентарска
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Бечеја - 1 ком
- Камион кипер минималне носивости 15т -
5 ком
- Ровокопач-утоваривач – 3 ком
- Багер - 2 ком
- Грејдер – 1 ком
- Дистрибутер (Цистерна) за битуменску
емулзију - 1 ком
- Машину за прскање емулзије – 1 ком
- Компресор са пикамером – 1 ком
- Финишер за асфалт – 1 ком
- Глодалица за асфалт (Wirtgen) – 1 ком
- Ваљак (гумени) минималне тежине 9т – 1
ком
- Ваљак (пегла-пегла) минималне тежине
10т - 1 ком
- Виброплоча – 3 ком
- Вибронабијач - 2 ком
- Агрегат за струју минималне снаге 25кв –
2 ком
- Машина за сечење бетона и асфалта – 2
ком
- Самоходну машину за чишћење пута – 1
ком

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.
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 остали технички капацитет: Доказ о
власништву опреме (уговор о купопродаји,
рачун, инвентарска листа, књиговодствена
картица основног средства) или уговор о
лизингу или закупу. За возила која се
региструју доставити очитану саобраћајну
дозволу.

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Лица 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 или МА обрасца.

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 радном ангажовању.

1. Лице са VII или VIII степеном стручне
спреме грађевинске струке, са важећом
лиценцом одговорног извођача радова
(лиценца бр. 412 или 415) – минимално 1
лице

2. Лице са VII или VIII степеном стручне
спреме грађевинске струке, са важећом
лиценцом одговорног извођача радова
(лиценца бр. 413 или 414) – минимално 1
лице

3. Руковаоци грађевинских машина –
минимално 4 лица

4. Возачи ц категорије – минимално 4 лица
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За лице по редним бројем 8. потребно је
доставити фотокопију радне књижице или МА
образац или уговоре о ангажовању и уверење
о положеном стручном испиту за обављање
послова безбедности и здравља на раду.

5. КВ радници (тесари, армирачи,
бетонирци и слични) – минимално 5 лица

6. Грађевински техничар за послове
нискоградње – минимално 1 лице

7. НК радници – минимално 4 лица

8. Лице задужено за безбедност и здравље
на раду – минимално 1 лице

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 – асфалтирање улице Лазе Блажића и
улице Љубице Одаџић у Куману

Р. Бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Образац БОН-ЈН.
Да је понуђач у претходне три обрачунске
године (2016, 2017 и 2018) остварио приход
у минималном износу од 30.000.000,00
динара без ПДВ-а.

Да понуђач у претходних дванаест месеци
од дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и дан
позива) није имао блокаде текућих рачуна
отворених код пословних банака за
обављање платног промета.

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.

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Попуњен образац Образац потврде
инвеститора/наручиоца радова о реализацији
закључених уговора (Образац број 5) и
фотокопије уговора и окончаних ситуација.

Да је у последње три обрачунске године
(2016, 2017 и 2018) извео радове на
изградњи или реконструкцији
саобраћајница у минималној укупној
вредности од 30.000.000,00 динара без
ПДВ-а.
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Да је уредио пословање према следећим
стандардима:
ISO 9001 или одговарајући
ISO 14001 или одговарајући
OHSAS 18001 или одговарајући
ISO 27001 или одговарајући
ISO 50001 или одговарајући

Фотокопије важећих сертификата са обимом
сертификације који обухвата радове који су
предмет јавне набавке.

Понуђач мора на дан подношења понуда и
за време трајања уговора, да поседује
важећу Полису осигурања од одговорноси
из делатности за штету причињену трећим
лицима са осигураном сумом за лица и
ствари у минималном износу од
2.000.000,00 динара. Уколико полиса истиче
за време трајања уговора, изабрани
понуђач је обавезан да достави нову
полису.

Фотокопија важеће полисе.

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Да понуђач поседује технички капацитет:

Асфалтна база капацитета минимално 120
t/h, на удаљености до 70 km од градилишта
- ком 1

Финишер - ком 1

Глодалица - ком 1

Грејдер - ком 1

Самоходни вибрациони ваљак гумени
тежине до 10 t - ком 1

Самоходни вибрациони ваљак глатки мин.
тежине 7,5 t - ком 1

Самоходни вибрациони ваљак комбиновани
мин. тежине 10 t - ком 1

Самоходни вибрациони ваљак глатки
тежине до 3 t - ком 1

Дистрибутер (прскалица) за равномерно
разастирање асфалтне емулзије - ком 1

Камион кипер носивости мин. 15 t - ком 4

Камион путар - ком 2

Доказ за асфалтну базу:

За асфалтну базу: 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.
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
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Комбинована машина - ком 2

Вибро набијач - ком 2

Вибро плоча минималне тежине 200 kg -
ком 2

Вибро плоча минималне тежине 400 kg -
ком 2

Агрегат за струју снаге мин 25 kW - ком 2

сајта www.maps.google.com.

Доказ за осталу механизацију: Доказ о
власништву опреме (уговор о купопродаји,
рачун, инвентарска листа, књиговодствена
картица основног средства) или уговор о
лизингу или закупу. За возила која се
региструју доставити очитану саобраћајну
дозволу и полису осигурања важећу на дан
отварања понуде.

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Лице под редним бројем 1 (инжењер) треба да
је запослено или радно ангажовано код
понуђача и за њега треба доставити лиценцу
Инжењерске коморе Србије и потврду да је
лиценца важећа, као и фотокопију радне
књижице или МА обрасца.

Доказ за лица под редним бројем 2, 3, 4, 5 и
6: уговор о радном ангажовању и фотокопију
радне књижице или МА обрасца.

1. Дипомирани грађ. инжењер, смер за
путеве и нискоградњу, лична лиценца 412
или 415 - минимално 1 лице

2. Грађевински техничар нискоградње -
минимално 1 лице

3. Руковаоц грађевинских машина
(приложити доказ) - минимално 5 лица

4. Возач Ц категорије (приложити доказ) -
минимално 4 лица

5. НК радник - минимално 4 лица

6. Лице за безбедност и заштиту на раду -
минимално 1 лице

*

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно.

Понуђач је дужан да без одлагања, писаним путем, 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.
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана
75.став 1. тачке1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, с тим да наведе који су то докази и интернет страницу надлежног органа
на којој су доступни.

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.

Критеријум је исти за обе партије.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде и структуре цене (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац 4);
5) Образац потврде инвеститора/наручиоца радова о реализацији закључених уговора (Образац

5);
6) Образац споразума чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди (образац 6);
7) Образац изјаве подизвођача да учествује у понуди понуђача (образац 7).
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(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ (датум) за јавну набавку – поправке и
одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на територији општине Нови
Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажића и улице Љубице Одаџић у Куману, ЈН број IV
04-404-35/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

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

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних
прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажића и улице
Љубице Одаџић у Куману, ЈН број IV 04-404-35/2019

ПАРТИЈА бр. 1: поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза
ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА

Р.Б ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ЈЕД.МЕРЕ ЈЕД. ЦЕНА без
ПДВ-а

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

дан

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

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

м3

4 Машинско скидање вишка земљаног материјала
са банкина, утовар и одвоз на депонију до 10 км. Обрачун по
м3

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

м3

6 Ангажовање механизације на редовном одржавању. Обрачун по часу час
6.1 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

м2

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

м2

10 Машинско сечење асфалта и бетона. Обрачун по м1 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
битуменском емулзијом у количини 1,5 кг/м2 . 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

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

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

м3

16.1 ручно м3

16.2 машински м3
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

20 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

м1
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21 Поправка коловоза од калдрме.
Цена обухвата: ручно вађење калдрме и одлагање на страну,
поправку туцаника и постављање калдрме. Обрачун по м2

м2

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

ком

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

ком

23.1 сливничка решетка носивости 25 тона ком

23.2 сливничка решетка носивости 40 тона ком

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

ком

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

ком

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

м1

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

ком

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

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

м1

29.1 Пресека 30 цм м1

29.2 Пресека 40 цм м1

29.3 Пресека 50 цм м1

29.4 Пресека 60 цм м1

29.5 Пресека 80 цм м1

30 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

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

час

31.1 дипломирани инжењер час

31.2 инжењер час
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Напомене:
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.

31.3 техничар час

31.4 радник путар час

УКУПНО ЗБИР ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА без
ПДВ-а

Словима (збир јединичних цена БЕЗ ПДВ-а):
______________________________________________________________________________________________
(Меродавна је текстуално исказана цена у односу на нумерички исказану цену)

- Рок важења понуде: _____ дана (рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања
понуда)
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Уз понуду понуђач прилаже доказе и обрасце тражене Конкурсном документацијом.

Датум:___________ 2019. године М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________________________________
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ПАРТИЈА бр. 2: асфалтирање улице Лазе Блажића и улице Љубице Одаџић у Куману

ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА

ОПИС
мера количина

јед.цена
без

ПДВ-а износ
I.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1,Обележавање трасе и детаљних
тачака усвему према техничком опису м 617,00

2.Ископ земље за коловоз (претежно
машински,са ручном дорадом ископа)
укључујући и радове са утоваром у
возило у свему према техничком опису.
Материјал делимично употребити за
израду банкине.Обрачун по м3 ископа у
природно збијено стању.

м3 1.234,00

3.Израда банкина земљом из ископа у
свему према техничоком опису..Обрачун
по м3 раније ископане земље у
природно збијеном стању. м3 215,86

4.Транспорт ископане земље на
удаљеност до 5км са разастирањем на
депонији у свему према техничоком
опису..Обрачун по м3 раније ископане
земље у природно збијеном стању.

м3 1.018,14

5.Планирање и ваљање постељице
уређење планума доњег строја у свему
према техничком опису,са финим
планирањем и набијањем уз постигнуту
и проверену збијеност МЕ=25МН/цм2
Обрачун се врши попо м2 планиране
уваљане постељице за сав рад и
материјал са контролним испитивањима.

м2 2.480,00
6.Планирање банкина ,равних површина
и косина са тачмошћу 3цм.У цену ове
позиције улази и ископ од 0,05м3/м2 са
транспортом до 50м.Обрачун ће се
извршити по м2 испланиране површине
за сав рад и материјалпо м2 м2 1.240,00

7.Набавка материјала,транспорт и
израда насипа од од мајданског песка.
Еквивалент песка мин 60% и остале
карактеристике у свему према техничком
опису радова из пројекта д=0,3м
Обрачун по м3 готовог тампона у
збијеном стању ,за сав рад и материјал

м3 740,40
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8.Ископ јаркова у природно збијеном
стању са одвозом у 2 км и разастирањем
у свему према техничком опису радова
из пројекта.Обрачун по м3 м3 136,63
СВЕГА I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

II КОЛ.КОНСТРУКЦИЈА

1.Набавка материјала,транспорт и
израда горњег носећег слоја од туцника
0-31,5мм у свемупрема техничком опису
из пројекта д=20цм. Обрачун по м3
готовог тампона у збијеном стању ,за сав
рад и материјал

м3 493,60

2.Набавка материјала,транспорт и
израда горњег носећег слоја
битуминизираног носећег слоја БНС 22А
у свему према техничком опису из
пројекта д=6цм. Обрачун по м2 готовог
тампона у збијеном стању ,за сав рад и
материјал м2 1.851,00
3.Набавка материјала,транспорт и
израда асфалтбетона АБ11 у свему
према техничком опису из пројекта
просечно д=4цм. Обрачун по м2 готовог
слоја АБ11 у збијеном стању ,за сав рад
и материјал м2 1.851,00
СВЕГА II КОЛ.КОНСТРУКЦИЈА

III САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Стандардни саобраћајни знакови

Осмоугаони, странице 600 мм (класа II) ком 3,00
квадратни ком 0,00

Носачи саобраћајних знакова и темељи

Једностубни цевни носачи дужине 2800
мм ком 3,00
Бетонски темељ за цевне носаче ком 3,00

Монтажа знакова
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Монтирање саобраћајних знакова и
табли се изражава као проценат
вредности њихове израде. Вредност ове
позиције износи 25% од вредности
израде саобраћајних знакова и табли и у
њу је урачунат и транспорт табли на
место уградње ком 3,00

Постављање стубова

Уградња, односно постављање стубова
носача се изражава као проценат
вредности њихове израде. Вредност ове
позиције износи 25% од вредности
израде стубова носача и темеља и у њу
је урачунат и транспорт носача на место
уградње ком 3,00

III САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

II КОЛ.КОНСТРУКЦИЈА

III САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

СВЕГА

ПДВ

УКУПНО са ПДВ-ом

Словима (укупна цена БЕЗ ПДВ-а):
______________________________________________________________________________________________
(Меродавна је текстуално исказана цена у односу на нумерички исказану цену)

- Рок важења понуде: _____ дана (рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања
понуда)
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Уз понуду понуђач прилаже доказе и обрасце тражене Конкурсном документацијом.

Датум:___________ 2019. године М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________________________________
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.став 1. ЗЈН, понуђач ЗЈН
____________________________________________________________ , доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача



30 / 53

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН ____________________________________________________________
даје:

(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке радова - поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на територији
општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажић и улице Љубице Одаџић у Куману бр. IV 04-
404-35/2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке радова - поправке
и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и
асфалтирање улице Лазе Блажић улице Љубице Одаџић у Куману, ЈН број IV 04-404-35/2019, као
заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач/Подизвођач............................................................................................................................
(навести назив понуђача / подизвођача)

поштовао је 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.

Датум Понуђач / Подизвођач

________________ М.П. __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати и иста мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког члана из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)

Образац Потврде о реализацији закључених уговора

Назив наручиоца/инвеститора: ______________________________________________
Седиште и адреса наручиоца/инвеститора: ____________________________________
Матични број наручиоца/инвеститора: _______________________________________
ПИБ наручиоца/инвеститора: _______________________________________________
Место и датум издавања потврде: _________________, _______________
Контакт особа наручиоца/инвеститора: ____________________, тел. _______________

ПОТВРДА
инвеститора/наручиоца радова о реализацији закључених уговора

Да је извођач радова __________________________________________________________________
(назив и седиште и адреса извођача радова)

у ___________. години (у 2016., 2017. или 2018. години) за потребе Наручиоца радова (инвеститора)
___________________________________ (назив Наручиоца / инвеститора) квалитетно и у
уговореном року извео радове на _______________________________________ (навести
врсту радова) у вредности од _________________________ динара без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев извођача радова ______________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке радова – поправке и одржавање локалних путева, улица и
пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажић и улице
Љубице Одаџић у Куману, ЈН број IV 04-404-35/2019, и у друге сврхе се не може употребити.

М.П. Овлашћено лице Наручиоца (Инвеститора):

_____________________

Напомена: Образац потврде копирати у потребном броју примерака. Понуђач је обавезан да уз
сваки образац потврде достави и уговоре и окончане ситуације (оригинале или фотокопије) на које
се потврда односи.
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(ОБРАЗАЦ 6)

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо да, за јавну набавку радова - поправке и одржавање локалних путева, улица и
пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажић у Куману
број IV 04-404-35/2019, за коју наручилац спроводи отворени поступак, под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу:

1. да смо учесници у заједничкој понуди
2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.

1) Овим споразумом члану групе понуђача _____________________________________________
из ________________________________ , ПИБ: _____________, матич. број: ______________
понуђачу наведеном под редним бројем 1., дајемо овлашћење да:
 у наше име буде носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу

понуђача пред наручиоцем, као и
 и опише послове сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:

Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум: Потпис овлашћеног лица понуђача:

____________________ М.П. ______________________________

Р.Б. Назив, седиште, ПИБ и
обавезе сваког од учесника
у заједничкој понуди

Потпис одговорног лица и
печат учесника у заједничкој

понуди

Опис послова–обавеза сваког
од

понуђача из групе понуђача
у извршењу уговора

1.

Овлашћени члан групе
понуђача: Потпис овлашћеног лица:

_____________________
м.п.

2.
Потпис овлашћеног лица:

_____________________
м.п.

3.
Потпис овлашћеног лица:

_____________________
м.п.
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(ОБРАЗАЦ 7)

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУУПОНУДИ ПОНУЂАЧА

Изјављујемо да, за јавну набавку радова - поправке и одржавање локалних путева, улица и
пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажић у Куману
број IV 04-404-35/2019, за коју наручилац спроводи отворени поступак, под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу:

1. да смо подизвођачи понуђачу
2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације. Овом изјавом

понуђачу __________________________________ из ________________________________,
ПИБ _________________ дајемо овлашћење да у наше име може попуњавати, потписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа уколико није
другачије назначено.

Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум: Подизвођач:
____________________ М.П. ______________________________

Р.Б.
Назив, седиште и ПИБ подизвођача

Потпис одговорног лица и
печат подизвођача

1.
Потпис овлашћеног лица:
_____________________

м.п.

2.
Потпис овлашћеног лица:
_____________________

м.п.

3.
Потпис овлашћеног лица:
_____________________

м.п.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА

за набавку радова - поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на
територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажић и улице Љубице Одаџић у

Куману

- за Партију бр. 1 –

Закључен у Новом Бечеју, дана ___ . ___ . 2019. године, између уговорних страна:

1. Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, 23272 Нови Бечеј, коју заступа Саша
Максимовић, председникОпштине (у даљем тексту Наручилац), ПИБ 101431164, матични број
08108293 и

2. ...........................................................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица.......................................................... ,

кога заступа...................................................................................................................
(удаљем тексту: Извођача радова), ПИБ:........................., матични број: ............................. .

3. .............................................................................................................................................
(подаци о подизвођачу)

4. .......................................................................................................................................
(подаци о учесницима из заједничке понуде)

Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ___ . ___ . 2019. године

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 ___.___.2019. 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
01.04.2020. године.
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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
____________________ који се води 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
- 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 01.04.
2020. 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
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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.

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 једну бланко соло меницу као средство обезбеђења
за извршење уговорних обавеза. Меница се издаје 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 извршење уговорних обавеза мора да се продужи.

Меница мора да буде са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Наручилац ће уновчити меницу за извршење уговорних обавеза у случају да понуђач не буде
извршавао обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.

Меница 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

Напомена:
1. Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем,
2. Модел уговора треба попунити, парафирати и оверити;
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МОДЕЛ УГОВОРА

за набавку радова - поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на
територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажића и улице Љубице Одаџић

у Куману

- за Партију бр. 2 –

Закључен у Новом Бечеју, дана ___ . ___ . 2019. године, између уговорних страна:

1. Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, 23272 Нови Бечеј, коју заступа Саша
Максимовић,председникОпштине (у даљем тексту Наручилац), ПИБ 101431164, матични број
08108293 и

2. ...........................................................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица.......................................................... ,

кога заступа...................................................................................................................
(удаљем тексту: Извођач радова), ПИБ:........................., матични број: ................................

3. .............................................................................................................................................
(подаци о подизвођачу)

4. .......................................................................................................................................
(подаци о учесницима из заједничке понуде)

Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ___ . ___ . 2019. године

Члан 1.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац за набавку радова - поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних
прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажића и Љубице Одаџић у
Куману за Партију број 2, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV 04-
404-35/2019 од 14.11.2019. године и Позива за подношење понуда који је заједно са конкурсном
документацијом објављен на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила РС и база прописа
и на интернет страници наручиоца www.novibecej.rs дана 15.11.2019. године, спровео отворени
поступак јавне набавке;
- да је понуђач дана ___ . ___ . 2019. године поднео своју понуду за Партију бр. 2 која се налази у
прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да понуда Извођача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која се
налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора.

Члан 2.
Општинa Нови Бечеј додељује уговор за јавну набавку радова - поправке и одржавање локалних
путева, улица и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе
Блажића и Љубице Одаџић у Куману за Партију бр. 2 понуђачу најповољније понуде:
___________________________________________________ .

Члан 3.
Предмет овог уговора је асфалтирање улице Лазе Блажић у Куману на катастарској парцели број
2889 КО Кумане и асфалтирање улице Љубице Одаџић у Куману на катастарској парцели 2908/1 КО

http://www.novibecej.rs
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Кумане, према предмеру радова, спецификацији набавке и понуди Извођача број _____________
која је саставни део овог уговора.

Члан 4.
Укупно уговорена цена за предмет из члана 3. овог Уговора је _____________ динара без ПДВ-а.

Извођач је у понуђену цену укључио све трошкове које има у реализацији предметне јавне набавке
и који терете предметну набавку.

За изведене радове, Наручилац ће одмах по закључењу уговора и увођењу извођача радова у посао,
уз достављено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања, платити аванс у износу од
________________ динара (у висини од 30 % уговорене цене без ПДВ-а).

Остатак уговорене цене без ПДВ-а наручилац ће платити, по испостављеним привременим и
окончаној ситуацији, у законском року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема документације на
плаћање, уплатом на текући рачун понуђача, број _________________________ који се води код
____________________ банке.

Понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора.

Наручилац неће признати извођачу никакве додатне трошкове.

Наручилац задржава право да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама
наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном износу.

Члан 5.
Извођач радова је дужан да након потписивања уговора а пре почетка извођења радова решењем
одреди одговорног извођача радова (руководилац градилишта) на градилишту и да о томе одмах
обавести Наручиоца.

Члан 6.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 90
календарских дана од дана увођења извођача радова у посао према предмеру радова, стручно и
квалитетно, према законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова, а у
складу са захтевима наручиоца.

У случају лоших временских услова који не дозвољавају извођење радова рок за извођење радова
се може продужити за исти број дана колико су такви временски услови трајали.

Члан 7.
За квалитет изведених радова гарантује изабрани извођач радова, а што ће надзорни орган
наручиоца контролисати током извођења радова све до примопредаје радова.

За квалитет изведених радова извођач гарантује 2 (две) године. Гарантни рок, за наведене радове,
се рачуна од дана извршене примопредаје радова и испостављања окончане ситуације.

Члан 8.
Надзор над вршењем радова који су предмет 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 9.
Извођач радова се обавезује да ће, при потписивању овог уговора, Наручиоцу предати следећа
средства финансијског обезбеђења:
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1. једну бланко соло меницу као гаранцију за повраћај аванса која мора бити безусловна и
платива на први позив, у висини од 30% од вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важења најкраће
до правдања аванса. Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено
средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања и
2. једну бланко соло меницу као гаранцију за извршење уговорних обавеза која мора бити
безусловна и платива на први позив, која се издаје у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности који је најмање 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови извршења уговорних обавеза важност
менице се мора продужити.

Извођач радова се обавезује да ће приликом примопредаје извршених радова, наручиоцу предати
средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – једну бланко соло
меницу која мора бити безусловна и платива на први позив, која се издаје у висини 5% од вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног
рока (две године од дана примопредаје радова).

Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду уколико понуђач коме је
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, као и ако не поднесе средства
обезбеђења за повраћај аванса и извршење уговорних обавеза у складу са захтевима из конкурсне
документације.

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за повраћај аванса, као и средство обезбеђења за
извршење уговорних обавезаа, ако понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и
на начин предвиђен уговором.

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака насталих у гарантном року који би
могли да умање могућност коришћења предмета уговора.

Уз сваку меницу се прилаже одговарајуће менично овлашћење.

Уз менице мора бити достављена и фотокопија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Члан 10.
Извођач је обавезан да о свом трошку предузме све мере заштите на раду и мере техничке заштите
за врсту радова који су предмет овог уговора, у свему према одредбама прописа о безбедности и
здрављу на раду и прописа о заштити на раду.

Извођач је обавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће обезбеђује изведене
радове и спроведе одговарајуће мере за обезбеђење сигурности пролазника, све на терет Извођача
радова и неће се посебно плаћати.

Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све штете које нанесе и евентуалне штете
учесницима у саобраћају.

За неквалитетно изведене радове Наручилац има право на сразмерно смањење цене.

Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи одговарајућом
организацијом рада или благовременим, одговарајућим интервенцијама, Извођач радова ће
отклонити о свом трошку у примереном року.

Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и површине које је
у току извођења радова користио.
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Члан 11.
Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и грађевинску књигу према важећим
прописима, по којима ће се извести окончана ситуација.

Приликом подношења окончане ситуације, извођач радова ће поднети наведену документацију,
оверену од стране надзорног органа.

Члан 12.
Након избора најповољније понуде и склапања Уговора, у случају неоснованог одустанка или
неиспуњења Уговора од једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора
и накнаду штете у складу са Законом о облигационим односима.

У случају више силе уговорне стране се ослобађају одговорности за накнаду штете, применом
Закона о облигационим односима.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим
односима.

Наручилац ће уговор раскинути и спровести нови поступак јавне набавке у случају да се
реализацијом предметне набавке не обезбеди предметни радови тражених карактеристика, описаних
у Спецификацији набавке, а примљено средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза
реализовати тј. поднети на наплату код овлашћене банке Извођача.

Члан 13.
Уговорне стране сагласно изјављују да су се међусобно информисале о детаљима уговорених
односа, да су уговор прочитале и разумеле, и да уговорене одредбе у свему представљају израз
њихове слободне воље.

Уговорне стране сагласно изјављују да ће предметну набавку извршити на начин и у роковима који
су дефинисани овим уговором.

Члан 14.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће настојати да реше на споразуман начин, а
уколико у томе не успеју надлежан је Привредни суд у Зрењанину.

Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања истог од стране овлашћених лица уговорних страна.

Члан 16.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих 3 (три) припадају Наручиоцу, а 3 (три)
припадају Извођачу радова, као уговорним странама.

НАРУЧИЛАЦ:
ИЗВОЂАЧ: Општина Нови Бечеј

М.П.
___________________________ __________________________

Саша Максимовић

Напомена:
1. Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем,
2. Модел уговора треба попунити, парафирати и оверити.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду са припадајућом документацијом доставити на адресу: Општинска управа Нови Бечеј, 23272
НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, или предати лично у канцеларији бр. 16 на наведеној
адреси, са назнаком на предњој страни: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. ___ -
поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на територији
општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажић и улице Љубице Одаџић у
Куману - ЈН број IV 04-404-35/2019“, а на полеђини назив и адреса понуђача, број телефона,
факса и e-mail понуђача, као и име и презиме лица за контакт, које је именовано од стране понуђача.

Понуда се сматра благовременом уколико је, без обзира на начин достављања, примљена од стране
наручиоца до 16.12.2019. године до 11,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу,
са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац Спецификација (Поглавље II);
 Образац понуде и структуре цене(Образац 1);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2) – достављање овог обрасца није обавезно;
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац 4);
 Образац потврде инвеститора/наручиоца радова о реализацији закључених уговора (Образац

5)
 Образац споразума чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди (образац 6);
 Образац изјаве подизвођача да учествује у понуди понуђача (образац 7);
 Модел уговора.
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3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка је обликована у две партије:
- Партија 1. – поправке и одржавање локалних путева, улица и пружних
прелаза;

- Партија 2. – асфалтирање улице Лазе Блажића и улице Љубице Одаџић у
Куману.

Понуђач може, с обзиром да је набавка обликована по партијама, за једну партију да поднесе само
једну понуду.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије.

Понуде се подносе за сваку партију одвојено, у посебним, затвореним ковертама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.

Изменa, допунa или опозив понуде се доставља на адресу: Општинска управа Нови Бечеј, 23272
НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16 на наведеној
адреси, са назнаком на предњој страни:
„Измена понуде за јавну набавку добара – ЗА ПАРТИЈУ бр. ___ - поправке и одржавање локалних
путева, улица и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе
Блажића и улице Љубице Одаџић у Куману, ЈНМВ број IV 04-404-35/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – ЗА ПАРТИЈУ бр. ___ - поправке и одржавање локалних
путева, улица и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе
Блажића и улице Љубице Одаџић у Куману, ЈНМВ број IV 04-404-35/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – ЗА ПАРТИЈУ бр. ___ - поправке и одржавање локалних
путева, улица и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе
Блажића и улице Љубице Одаџић у Куману, ЈНМВ број IV 04-404-35/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ЗА ПАРТИЈУ бр. ___ - поправке и одржавање
локалних путева, улица и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице
Лазе Блажића и улице Љубице Одаџић у Куману, ЈНМВ број IV 04-404-35/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
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У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у
поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди (Образац 6. Поглавље VI ове конкурсне
документације).

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
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За Партију број 1 рок плаћања је 45 дана од дана пријема уредне фактуре или другог
одговарајућег захтева за исплату.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.

За партију број 2 Наручилац ће одмах по закључењу уговора и увођењу извођача радова у посао,
уз достављено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања, платити аванс у висини од 30 %
уговорене цене без ПДВ-а.

Остатак уговорене цене без ПДВ-а наручилац ће платити, по испостављеним привременим и
окончаној ситуацији, у законском року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема документације на
плаћање.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:

Гарантни рок је две године рачунајући од дана примопредаје радова и испостављања окончане
ситуације.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (на пр. око, оквирно, од – до, и сл.),
иста ће се сматрати неприхватљивом.

9.4. Други захтеви
Понуђач је у обавези да понуду за сваку ставку обрасца Понуде за предметну набавку, у супротном
понуда биће одбијена као неодговарајућа.

Наручилац задржава право да у било ком тренутку одустане од предметне јавне набавке, као и да у
реализацији већ закључених уговора, а у складу са потребама наручиоца, вредност јавне набавке не
мора нужно реализовати у уговореном износу.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Наручилац неће признати добављачу никакве додатне трошкове.

Ако понуђач није порески обвезник ПДВ-а, тада није потребно попунити износ са ПДВ-ом.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
ЗЈН.



47 / 53

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац не даје средства финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.

За Партију број 1:
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде, уз понуду, поднесе једну бланко соло меницу
као гаранцију за озбиљност понуде са роком важења који не може бити краћи од рока важења
понуде. Уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а (образац меничног овлашћења
за озбиљност понуде је дат у наставку текста).

Изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, поднесе средство финансијског
обезбеђења за извршење уговорних обавеза - једну бланко соло меницу. Уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења менице је 30 дана дужи од рока важења уговора.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Менице морају бити безусловне и плативе на први позив.

Менице морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора
бити достављена фотокопија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

За Партију број 2:

Понуђач је дужан да приликом подношења понуде, уз понуду, поднесе једну бланко соло меницу
као гаранцију за озбиљност понуде са роком важења који не може бити краћи од рока важења
понуде. Уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а (образац меничног овлашћења
за озбиљност понуде је дат у наставку текста).

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивању уговора Наручиоцу преда следећа средства
финансијског обезбеђења:

1. једну бланко соло меницу као гаранцију за повраћај аванса која мора бити безусловна и
платива на први позив, у висини од 30% од вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важења
најкраће до правдања аванса. Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими
тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања и
2. једну бланко соло меницу као гаранцију за извршење уговорних обавеза која мора бити
безусловна и платива на први позив, која се издаје у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности који је најмање 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови извршења уговорних обавеза важност
менице се мора продужити.

Извођач радова се обавезује да ће, приликом примопредаје извршених радова, наручиоцу предати
средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – једну бланко соло
меницу која мора бити безусловна и платива на први позив, која се издаје у висини 5% од
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вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека
гарантног рока (две године од дана примопредаје радова).

Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде дату уз понуду уколико понуђач коме је
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, као и ако не поднесе средства
обезбеђења за повраћај аванса и извршење уговорних обавеза у складу са захтевима из конкурсне
документације.

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за повраћај аванса, као и средство обезбеђења за
извршење уговорних обавезаа, ако понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима
и на начин предвиђен уговором.

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака насталих у гарантном року који би
могли да умање могућност коришћења предмета уговора.

Уз сваку меницу се прилаже одговарајуће менично овлашћење.

Менице морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора
бити достављена фотокопија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВA: /

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или електронске
поште на e-mail milena.kresoja@novibecej.rs, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. IV 04-404-35/2019 - поправке и
одржавање локалних путева, улица и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и
асфалтирање улице Лазе Блажић у Куману.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

mailto:milena.kresoja@novibecej.rs
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева
да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93.ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са исправком
рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца или електронском поштом на e-mail milena.kresoja@novibecej.rs.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом

mailto:milena.kresoja@novibecej.rs


50 / 53

захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана
од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу
члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за

заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навестиназив наручиоца]; јавна набавка ЈН ....[навести редни број

јавне набавкe;.
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(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је

извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком
1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. За све што није наведено у конкурсној документацији примењиваће се прописи о
јавним набавкама.
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ЈН број: IV 04-404-35/2019

ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:_______________________
Седиште:____________________________________________
Матични број:________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:_____________________
Текући рачун:_________________________________________
Код банке:____________________________________________

ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ за Партију 1

- за корисника сопствене менице -

КОРИСНИК: Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, Нови Бечеј, ПИБ: 101431164, МБ: 08108293

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко 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 понуде без ПДВ-а), за јавну набавку радова „Поправке и одржавање локалних путева, улица
и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажић и улице Љубице
Одаџић у Куману - партија број 1", 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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ЈН број: IV 04-404-35/2019

ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:_______________________
Седиште:____________________________________________
Матични број:________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:_____________________
Текући рачун:_________________________________________
Код банке:____________________________________________

ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ за Партију 2

- за корисника сопствене менице -

КОРИСНИК: Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, Нови Бечеј, ПИБ: 101431164, МБ: 08108293

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко 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 понуде без ПДВ-а), за јавну набавку радова „Поправке и одржавање локалних путева, улица
и пружних прелаза на територији општине Нови Бечеј и асфалтирање улице Лазе Блажић и улице Љбице Одаџић
у Куману - партија број 2", 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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