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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Нови Бечеј,
Одговорно лице Наручиоца, Председник Општине Нови Бечеј – Саша Максимовић
Адреса:Жарка Зрењанина бр.8
МБ: 08108293 ПИБ: 101431164
Интернет страница: www.novibecej.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Такође приликом извршења уговора Понуђач је
дужан да се придржава одредаба Закона о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009
- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 -
одлука УС, 132/2014 и 145/2014), правила струке као и добрих пословних обичаја.

3. Предмет јавне набавке

Предмет ове јавне набавке јесу радови и то набавка Изградња отресишта у општини Нови Бечеј

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка

5. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6.Контакт
Лице за контакт: Марина Сабо
Е -mail адреса (или број факса): marina.sabo@novibecej.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. IV 04-404-3/7-2020 су РАДОВИ – Изградња отресишта у општини Нови
Бечеј

Ознака из општег речника набавке: 45233220 Радови на површинском слоју путева

2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Техничка спецификација предметних радова
За уређење отресишта у улици Рајка Ракочевића Атарски пут на катастарској парцели број 24356
к.о. Нови Бечеј

1 Obeležavanje trase. m 20,00

2 Iskop puta buldožerom ili grejderom u širini puta od 5,00m. U cenu uračunati i transport
samoniklog tla na daljinu od 5km.

m³ 55,00

3 Planiranje i uređenje pod tla. m² 100,00

4 Planiranje zemlje iz iskopa pored puta sa leve i desne strane atarskog puta/samoniklog/. m² 100,00

5 Uređivanje i planiranje posteljice. m² 100,00

6 Ugrađivanje tampona od šljunka debljine 30 cm, sa nabavkom materijala i prevozom. /u
zbijenom stanju/. m³ 35,00

7 Izrada rebrastog otresišta od armiranog betona MB-30 sa Q -335 debljine 20 cm, sa
nabavkom materijala i prevozom. Cenom predvideti potrebnu oplatu kao i štafle
trapezastog preseka koje sepostavljaju na 50cm . m² 80,00

8
Planiranje bankina i kosina nasipa iz iskopanog materijala, d=20cm u širini od 1,00m. m² 40,00

Отресиште љутово- Атарски пут на катастарској парцели број 24427 к.о. Нови Бечеј

1 Obeležavanje trase. m 175,00

2 Iskop puta buldožerom ili grejderom u širini puta od 5,00m. m³ 440,00

3 Planiranje i uređenje pod tla. m² 875,00

4 Planiranje zemlje iz iskopa pored puta sa leve i desne strane atarskog puta/samoniklog/. m² 440,00

5 Ugrađivanje tampona od peska debljine 25 cm, sa nabavkom materijala i prevozom. /u
zbijenom stanju/. m³ 190,00

6 Uređivanje i planiranje posteljice. m² 800,00

7 Ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog agregata 0-31,5, debljine 25 cm sa
nabavkom materijala i prevozom /u zbijenom stanju/. m³ 160,00

8 Ugrađivanje tampona od šljunka debljine 30 cm, sa nabavkom materijala i prevozom. /u
zbijenom stanju/. m³ 40,00

9 Izrada rebrastog otresišta od armiranog betona MB-30 sa Q -335 debljine 20 cm, sa
nabavkom materijala i prevozom. Cenom predvideti potrebnu oplatu kao i štafle trapezastog
preseka koje sepostavljaju na . m² 100,00
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10
Planiranje bankina i kosina nasipa iz iskopanog materijala, d=20cm u širini od 1,00m. m² 350,00

11 Izrada cevastog propusta L = 8 m, fi 100 sa izradom armirano betonskih krila. Cenom
obuhvatiti: iskop, tampon ispod oko i iznad cevi sa potrebnim nabijanjem nasutog
materijala. Krilazida od MB-20, armirana mrežom Q335, d=20cm dubime 2,5m i dužine
6,0m kao i potrebna oplata dvostrana. /PREMA POTREBI/. kom. 1,00

Отресиште Вашарска, Ново Милошево-Атарски пут на катастарској парцели број 4203 к.о. Ново Милошево

1 Obeležavanje trase. m 100,00

2 Iskop puta buldožerom ili grejderom u širini puta od 5,00m.
m³ 265,00

3 Planiranje i uređenje pod tla. m² 500,00

4
Utovar, transport i razastiranje zemlje iz iskopa na deponiju do 10 km /samoniklog/. m³ 210,00

5
Ugrađivanje tampona od peska debljine 25 cm, sa nabavkom materijala i prevozom. /u
zbijenom stanju/. m³ 105,00

6 Uređivanje i planiranje posteljice. m² 450,00

7 Ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog agregata 0-31,5, debljine 25 cm sa
nabavkom materijala i prevozom /u zbijenom stanju/.

m³ 85,00

8 Ugrađivanje tampona od šljunka debljine 30 cm, sa nabavkom materijala i prevozom. /u
zbijenom stanju/. m³ 42,00

9
Izrada rebrastog otresišta od armiranog betona MB-30 sa Q -335 debljine 20 cm, sa
nabavkom materijala i prevozom. Cenom predvideti potrebnu oplatu kao i štafle trapezastog
preseka koje sepostavljaju na . m² 100,00

10
Planiranje bankina i kosina nasipa iz iskopanog materijala, d=20cm u širini od 1,00m. m² 200,00

У______________ Одговорно лице понуђача
Дана____________ МП

_____________________
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

/

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

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

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:

1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

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);

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VII ове конкурсне
документације), којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном документацијом2.

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);

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);

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).

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о ЈН.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5.Закона за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.

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

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће
реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео
знатну штету.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
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:

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

1 ком БЕТОНСКА БАЗА КАПАЦИТЕТА 40m³/h
УДАЉЕНОСТ ДО 50km од општине Нови Бечеј

3 ком АУТОМИКСЕРА

1 ком АУТОМИКСЕР СА ТРАКОМ

1 ком БАГЕР

1 ком ГРЕЈДЕР

1 ком ВАЉАК ОД 12t

1 ком КАМИОНЕТ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА

1 ком ПАДАЈУЋИ ТЕГ ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ЗБИЈЕНОСТИ

5 ком КАМИОНА ОД 5t

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 сајта www.maps.google.com.

Доказ за 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.

Уколико нису у власништву доставити и уговор о
закупу или лизингу за опрему која се региструје.

http://www.maps.google.com/
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2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Да је у последње три обрачунске године (2017,
2018 и 2019) извео радове исте или сличне
предмету набавке у минималној укупној
вредности од 9.500.000,00 динара без ПДВ-а.

б) да поседује међународно акредитоване
сертификате за квалитет
- ISO 9001 или одговарајући
- ISO 14001 или одговарајући
- ISO 18001 или одговарајући
- ISO 50001 или одговарајући

Доказ:
а) ОБРАЗАЦ референц листа (Образац 8) и
Потврда за референцу, ПРИЛОГ 1-
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ (Образац 9),
фотокопију Уговора, фотокопија окнчане
ситуције.
б) Копија важећег сертификата,

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

да располаже довољним кадровским капацитетом,
односно да располаже са најмање
1 ДИПЛ. ИНЖЕЊЕР - ЛИЦЕНЦА 412, 415

1 ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР НИСКОГРАДЊЕ

2 КВ БЕТОНИРЦА

6 РАДНИКА квалификовани или неквалификовани

1 ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР

12 ВОЗАЧА „Ц“ категорија

4 РУКОВАОЦА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

- Лице (инжењер) треба да је запослено или
радно ангажовано код понуђача и за њега треба
доставити лиценцу Инжењерске коморе Србије,
као МА обрасца.

Доказ за остала лица: уговор о радном
ангажовању и фотокопију МА обрасца.

За возаче, очитане возачке дозволе
„Ц“ категорије

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа. Aко понуђач у остављеном, примереном року који не може
бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН
или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.

2. ПОНУЂАЧ НИЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ КОЈИ СУ ЈАВНО
ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, И ТО:

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води
Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет
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страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs (Наручилац неће одбити понуду као
неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач
наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни).

 Понуђачи који су на основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН 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. Понуђач је у обавези да на посебном меморандуму наведе
доказ да се налази уписан у „Регистар понуђача“, налази на интернет страници АПР-а.
(Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни). Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно
наведе да сеналази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност
услова из члана 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН.

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.

Aко понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она
до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има
седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЗЈН, 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.

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на критеријуму “најнижа понуђена цена” без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. Уколико ни након примене горе наведеног
резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор
доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који
су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
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VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
 Образац понуде (Образац 1);

 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН,

наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5)

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)

 ОБРАЗАЦ КАДРОВСКА СТРУКТУРА (Образац 7);

 ОБРАЗАЦ „референц листа“(Образац 8);

 ПРИЛОГ 1-ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ (Образац 9);

 Модел уговора (Образац 10).
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(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку Изградња отресишта у општини Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-3/7-2020

Понуда бр________________ од________2020.године,
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛФАКС:

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):

МАТИЧНИ БРОЈ:

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА

(заокружити) ДА / НЕ

2.ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А. САМОСТАЛНО

Б.СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

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

Седиште подизвођача

Матични број и ПИБ подизвођача

Телефон

Одговорно лице

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Број рачуна

У регистру Понуђача (заокружити) Да / Не

2. Назив подизвођача

Седиште подизвођача

Матични број и ПИБ подизвођача

Телефон

Одговорно лице

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Број рачуна

У регистру Понуђача (заокружити) Да / Не

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, потребноје 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:

У регистру Понуђача (заокружити) - Да / Не

2 Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

У регистру Понуђача (заокружити) - Да / Не

3 Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

У регистру Понуђача (заокружити) - Да / Не

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 – Изградња отресишта у општини Нови Бечеј

Укупна цена извршених радова без ПДВ-а
(податак из „Обрасца структуре цена“). _________________ динара без ПДВ-а
Укупна цена извршених радова са ПДВ-ом
(податак из „Обрасца структуре цена“). _________________ динара са ПДВ-ом

Начин плаћања: _____________% аванс (максимално 30%),
остатак у року 45 дана од испостављања

окончане ситуације
Рок важења понуде

_________ дана (минимум је 30 дана)

Рок извршена радова У року од _______ (минимум је 20
календарских дана) дана од дана закључења

уговора.

Место извршења радова

Атарски пут на катастарској парцели број. 24356
k.o. Нови Бечеј

Атарски пут на катастарској парцели број. 24427
k.o. Нови Бечеј

Атарски пут на катастарској парцели број. 4203
k.o. Ново Милошево

Датум Понуђач

М. П.
_________________________________________ ______________________________________

Напомене:
„Образац понуде“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОНУЂАЧА _______________________________________________у поступку јавне набавке број IV 04-404-
3/7-2020, Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће
имати у реализацији набавке.
Предмер радова – Отресиште Рајка Ракочевића, Атарски пут на катастарској парцели 24356 к.о. Нови
Бечеј

J.M
. кол.

Јед.цен
а без
ПДВ-а

Износ без
ПДВ-а

1 Obeležavanje trase. m 20,00

2 Iskop puta buldožerom ili grejderom u širini puta od 5,00m. U cenu
uračunati i transport samoniklog tla na daljinu od 5km.

m³ 55,00

3
Planiranje i uređenje pod tla. m²

100,0
0

4 Planiranje zemlje iz iskopa pored puta sa leve i desne strane atarskog
puta/samoniklog/. m²

100,0
0

5
Uređivanje i planiranje posteljice. m²

100,0
0

6
Ugrađivanje tampona od šljunka debljine 30 cm, sa nabavkom materijala i
prevozom. /u zbijenom stanju/. m³ 35,00

7 Izrada rebrastog otresišta od armiranog betona MB-30 sa Q -335 debljine
20 cm, sa nabavkom materijala i prevozom. Cenom predvideti potrebnu
oplatu kao i štafle trapezastog preseka koje sepostavljaju na 50cm . m² 80,00

8 Planiranje bankina i kosina nasipa iz iskopanog materijala, d=20cm u
širini od 1,00m. m² 40,00

ukupno bez PDV-
a:

ukupno sa PDV-
a:

Предмер радова-Отресиште Љутово-Атарски пут на катастарској општини 24427 к.о. Нови Бечеј

J.M. Кол.
Јед.цена
без ПДВ-

а

Износ без
ПДВ-а

1 Obeležavanje trase. m 175,00

2 Iskop puta buldožerom ili grejderom u širini puta od 5,00m.
m³ 440,00

3 Planiranje i uređenje pod tla. m² 875,00

4 Planiranje zemlje iz iskopa pored puta sa leve i desne strane
atarskog puta/samoniklog/. m² 440,00
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5
Ugrađivanje tampona od peska debljine 25 cm, sa nabavkom
materijala i prevozom. /u zbijenom stanju/. m³ 190,00

6 Uređivanje i planiranje posteljice. m² 800,00

7 Ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog agregata 0-31,5,
debljine 25 cm sa nabavkom materijala i prevozom /u zbijenom
stanju/. m³ 160,00

8
Ugrađivanje tampona od šljunka debljine 30 cm, sa nabavkom
materijala i prevozom. /u zbijenom stanju/. m³ 40,00

9 Izrada rebrastog otresišta od armiranog betona MB-30 sa Q -335
debljine 20 cm, sa nabavkom materijala i prevozom. Cenom
predvideti potrebnu oplatu kao i štafle trapezastog preseka koje
sepostavljaju na . m² 100,00

10 Planiranje bankina i kosina nasipa iz iskopanog materijala,
d=20cm u širini od 1,00m. m² 350,00

11 Izrada cevastog propusta L = 8 m, fi 100 sa izradom armirano
betonskih krila. Cenom obuhvatiti: iskop, tampon ispod oko i iznad
cevi sa potrebnim nabijanjem nasutog materijala. Krilazida od MB-
20, armirana mrežom Q335, d=20cm dubime 2,5m i dužine 6,0m
kao i potrebna oplata dvostrana. /PREMA POTREBI/. kom. 1,00

ukupno bez PDV-
a:

ukupno bez PDV-
a:

Предмер, отресиште Вашарска, Атарски пут на катастарској парцели број 4203 к.о. Ново Милошево

J.M. кол.
Јед.цена

без
ПДВ-а

Износ без
ПДВ-а

1 Obeležavanje trase. m 100,00

2 Iskop puta buldožerom ili grejderom u širini puta od 5,00m.
m³ 265,00

3 Planiranje i uređenje pod tla. m² 500,00

4 Utovar, transport i razastiranje zemlje iz iskopa na deponiju do
10 km /samoniklog/. m³ 210,00

5 Ugrađivanje tampona od peska debljine 25 cm, sa nabavkom
materijala i prevozom. /u zbijenom stanju/. m³ 105,00

6 Uređivanje i planiranje posteljice. m² 450,00

7 Ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog agregata 0-31,5,
debljine 25 cm sa nabavkom materijala i prevozom /u
zbijenom stanju/. m³ 85,00

8 Ugrađivanje tampona od šljunka debljine 30 cm, sa nabavkom
materijala i prevozom. /u zbijenom stanju/. m³ 42,00
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9
Izrada rebrastog otresišta od armiranog betona MB-30 sa Q -
335 debljine 20 cm, sa nabavkom materijala i prevozom.
Cenom predvideti potrebnu oplatu kao i štafle trapezastog
preseka koje sepostavljaju na . m² 100,00

10 Planiranje bankina i kosina nasipa iz iskopanog materijala,
d=20cm u širini od 1,00m. m² 200,00

ukupno bez PDV-
a:

ukupno sa PDV-
a:

Рекапитаулација:
Атарски пут на катастарској парцели број. 24356 k.o. Нови Бечеј______________________ без ПДВ-а

Атарски пут на катастарској парцели број. 24427 k.o. Нови Бечеј_______________________без ПДВ-а

Атарски пут на катастарској парцели број. 4203 k.o. Ново Милошево___________________без ПДВ-а

Укупно ________________без ПДВ-а

Укупно _________________ са ПДВ-ом

УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА:

 У колони 4. понуђач уписује јединичну цену, без ПДВ-а,

 У колони 5. понуђач уписује укупну цену, без ПДВ-а, која се добија множењем колоне 3. и колоне 4.

 У колони 8. понуђач уписује укупну цену, са ПДВ-ом, која се добија множењем колоне 4. и колоне 6.

 У реду на дну табеле уписује се укупна цена радова и са и без ПДВ-а.

П О Н У Ђ А Ч

М.П.
_____________________________ _____________________________

(назив понуђача) (потпис одговорног лица)
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: Потпис понуђача:

М.П.

_________________________________ _________________________________
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(ОБРАЗАЦ 4)

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 Изградња отресишта у општини Нови Бечеј, бр IV 04-404-3/7-2020, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: Потпис понуђача:

М.П.

_________________________________ _________________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију
у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

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 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ.

75.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке Изградња отресишта у општини Нови Бечеј, бр IV 04-404-3/7-2020, испуњава све услове
из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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);

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

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

Датум: _____________________ Потпис понуђача:

Место: ______________________ М.П. _________________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из
групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке Изградња отресишта у општини Нови Бечеј бр. IV 04-404-3/7-2020,
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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);

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

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

Датум: _____________________ Подизвођач:

Место: ______________________ М.П. _________________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Понуђача__________________________________________________ из_____________________________

Р.бр Име и презиме Број лиценце Основ ангажовања
(радни однос, угогор)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

.

П О Н У Ђ А Ч

М.П.

_____________________________ _____________________________
(назив понуђача) (потпис одговорног лица)

Понуђач уз попуњен образац кадровске структуре доставаља и Копију Уговора о раду, односно о
радном ангажовању, фотокопију лиценце, очитане воѕачке дозволе.
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(ОБРАЗАЦ 8)

ОБРАЗАЦ „РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА“

Навести референтне наручиоце/купце са којима је понуђач, у периоду од 3 године пре објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки (2017,2018 и 2019) закључио уговоре на истим исли
сличним пословима у укупном износу од 9.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Ред
Бр.

Референтни наручилац/купац Лице за контакт и
телефонски број

Укупна вредност
у динарима без

ПДВ

Потврда
наручиоца
Заокружује
понуђач

1. Да / Не

2. Да / Не

3. Да / Не

4. Да / Не

5. Да / Не

6. Да / Не

7. Да / Не

8. Да / Не

У К У П Н О:

ПОНУЂАЧ:

Место и датум: ______________________ М.П. _________________________________
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(ОБРАЗАЦ 9)
-ПРИЛОГ 1-ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ1

______________________________________________
Назив Наручиоца

______________________________________________
Адреса Наручиоца

Овим потврђујемо да је
испоручилац/добављач:_____________________________________________________________________

______________________ из__________________________________

За потребе Наручиоца/купца ________________________________уредно и благовремено, у складу са
уговором/пословним односом – вршио радове исте или сличне предмету набавке (Изградња отресишра-
путева) ___________________________________________ (УПИСАТИ ТАЧАН НАЗИВ ПОСЛА):

__________________________________________________________________________________________

у вредности закљученог уговора од ______________________динара без ПДВ-а, а на основу

уговора/пословног односа од ____________________. године.

Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача_____________________________________ради
учешћа у поступку доделе уговора Јавне набавке: Изградња отресишта у општини Нови Бечеј, број
IV 04-404-3/7-2020, за потребе Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8 и у друге сврхе се не може
користити, Потврда се издаје у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Контакт особа Наручиоца:____________________________________

Телефон:___________________________

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

У _____________________, дана ________.2020. године

____________________________________
М.П. Одговорно лице наручиоца

1Напомена: Образац потврде доставити за све наручиоце / купце наведене у ОБРАСЦУ„РЕФЕРЕНТ ЛИСТА“ .



VIII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДАМОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

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

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

Понуду доставити на адресу: Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, 23272 Нови Бечеј, са
назнаком:

Изградња отресишта у општини Нови Бечеј ЈН бр. IV 04-404-3/7-2020 НЕ
ОТВАРАТИ”

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.05.2020
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 наручилац 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.

Понуда мора да садржи, попуњене и прописно оверене:

 Образац понуде (Образац 1);

 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН,

наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5)

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)

 ОБРАЗАЦ КАДРОВСКА СТРУКТУРА (Образац 7);

 ОБРАЗАЦ „РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА“(Образац 8);

 ПРИЛОГ 1-ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ (Образац 9);

 Модел уговора (Образац 10).



3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.

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.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Нови Бечеј - са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радови Изградња отресишта у општини Нови Бечеј, ЈН бр IV 04-
404-3/7-2020 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радови Изградња отресишта у општини Нови Бечеј, ЈН бр IV 04-
404-3/7-2020 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радови Изградња отресишта у општини Нови Бечеј, ЈН бр IV 04-
404-3/7-2020 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуд еза јавну набавку радови – Изградња отресишта у општини Нови Бечеј,
ЈН бр IV 04-404-3/7-2020 НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести називи 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 самосталноподнео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII-Образац 1), 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 (поглавље VII
Образац 1) 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
V 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 којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач.1)и 2) ЗЈН и то податке о:

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуV
овеконкурсне 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 ЗЈН-ом.
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.

Плаћање се врши _____________% аванс (максимално 30%),
остатак у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана извршених радова и пријема уредне фактуре
за плаћање.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока и квалитета

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок извршења радова не може бити дужи од 20 календарских дана од дана закључења уговора

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде износи минимално 30 дана од дана отварања понуда.

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

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

Потребно је да понуда понуђача обухвати све минималне захтеве који су захтевани, у супротном,
понуда ће бити неприхватљива.

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.

У цену су урачунати сви трошкови, порез, укључујући и трошкове испоруке до места извршења радова а
које понуђач има.

Цена је фиксна, важи на дан подношења понуде и не може се мењати.



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

Изабрани понуђач је дужан да достави:
Бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања (само уколико је у понуди тражио

аванс) - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу преда наручиоцу
бланко сопствену меницу за гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Менична гаранција за повраћај авансног плачања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје најкраће до правдања аванса Меница мора бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом авансакоји се тражи. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму.

Бланко сопствену меницу за добро извршење посла – Изабрани понуђач се обавезује да у року
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Наручилац ће уновчити меницу за
добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не извршава своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Меница И менично овлашћење - писмо се издаје са роком важности до завршетка и
примопредаје уговорених радова.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ИЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику Општина Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр.8,
електронске поште на e-mail: marina.sabo@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, У РАДНО ВРЕМЕ ОД 07-15 ЧАСОВА
СВАКИМ РАДНИМ ДАНОМ, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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 04-404-3/7-2020.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
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.



14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНОЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (Образац 5. у поглављу VII ове
конкурсне документације).

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

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

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА.

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 овог 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, електронском поштом на e-mail:
marina.sabo@novibecej.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
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 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
три 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. овог 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. овог 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 - 60.000,00 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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН IV 04-404-3/7-2020.
(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. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року до 8 дана од
дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Изабрани понуђач је дужан да потпише уговор најкасније у року од 3 дана од дана када му је исти
предат на потписивање.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтеваза заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка5) Закона.

Уколико понуђач којем је додељен уговор писмено одбије да закључи уговор о јавној набавци, или не
достави потписан уговор у року од 3 дана од када га је примио, (од дана достављања уговора на потпис и
оверу), наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће
објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, а штету коју трпи
наплатити се из приложених средстава обезбеђења.



10 МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИМАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ИЗГРАДЊА ОТРЕСИШТА У ОПШТИНИНОВИ БЕЧЕЈ

Закључен у Новом Бечеју, дана ___ . ___ . 2020. године, између уговорних страна:
1. Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, 23272 Нови Бечеј, коју заступа Саша Максимовић,

председник Општине (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: IV 04-404-3/7-2020
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ________ од...............................

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
-да је наручилац за јавну набавку радова Изградња отресишта у општини Нови Бечеј коју наручилац
спроводи поступак јавне набавке мале вредности, на основу Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и јавног позива за набавку радова, који је
заједно са Конкурсном документацијом, постављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца www.novibecej.rs, дана 13.05.2020. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности по
Одлуци о покретању поступка ЈНМВ IV 04-404-3/7-2020 од 13.05.2020. године;
- да је понуђач дана __. __. 2020. године _________________ (уписати начин подношења понуде:
самостално, са подизвођачем, заједничка понуда) поднео своју понуду број ______ од ___ . ___ . 2020.
год, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да понуда понуђача у потпуности одговара Предмеру радова и Техничким карактеристикама набавке из
Конкурсне документације, који се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;

ПРЕДМЕТ УГОВОРA
Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора Изградња отресишта у општини Нови
Бечеј

Атарски пут на катастарској парцели број. 24356 k.o. Нови Бечеј

Атарски пут на катастарској парцели број. 24427 k.o. Нови Бечеј

Атарски пут на катастарској парцели број. 4203 k.o. Ново Милошево

Образац понуде и Образац структуре цене чине саставни део овог уговора.

ЦЕНA
Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност овог уговора у износу од
__________________________динара без ПДВ-а, односно ______________________динара са ПДВ-ом.

Наручилац прихвата цене Добављача на дан подношења понуде.
Цене утврђене фиксне су за све време важења уговора.

http://www.novibecej.rs


НAЧИН ПЛAЋAЊA

Члан 3.
Плаћање се врши авансно (максимално 30%) у вредности од ___________дин. у моменту потписивања
уговора, остатак од ___________ динара у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана извршених радова и
пријема уредне фактуре за плаћање.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.

Изабрани понуђач је дужан да достави:
Бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања (само уколико је у понуди тражио

аванс) - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу преда наручиоцу
бланко сопствену меницу за гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Менична гаранција за повраћај авансног плачања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје најкраће до правдања аванса Меница мора бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом авансакоји се тражи. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму.

Бланко сопствену меницу за добро извршење посла – Изабрани понуђач се обавезује да у року
од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Наручилац ће уновчити меницу за
добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не извршава своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Меница И менично овлашћење - писмо се издаје са роком важности до завршетка и
примопредаје уговорених радова.

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Члан 5.

Добављач је у обавези да изврши предметне радове, у року од _____ (не дуже од 20) дана од дана
закључења уговора.
Продужење рока испоруке радова толерисаће се у случају више силе. О датуму наступања, трајања и
престанка више силе, Добављач мора обавестити Наручиоца, без одлагања писменим путем.
Као виша сила, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода
(поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог
уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити,
отклонити или избећи.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о
почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања
последица више силе.

ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Члан 6.

Добављач гарантује квалитет изведених радова.
Потребно је да се добављач приликом извршења набавке придржава одредаба Закона о планирању и
изградњи, Посебних узанси о грађењу, других позитивних прописа и посебних услова одређених овом
конкурсном документацијом, правила струке као и добрих пословних обичаја.

НАДЗОР
Члан 7.

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета изведених радова.



Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња.Стручни надзор наручилац врши преко Ј.П.“Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј.
Добављач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених
радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спрoводе се преко стручног надзора који, у складу са
законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са
предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о
чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према
законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова, Извођач радова је у обавези да обавести предстaвника
наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о прегледу изведених радова, пријему и
стављању предметне опреме у функцију.

НАКНАДАШТЕТЕ
Члан 8.

Ако Извођач радова прекорачи уговорени рок, својом кривицом, дужан је да за сваки дан закашњења
плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 1,0% дневно од укупне уговорене вредности, с тим да
износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% укупно уговорене вредности.
Делимично извршење или предаја уговорене испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу
плаћања уговорне казне.
Ако је Наручилац због кашњења испоруке, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може
уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и
разлику до пуног износа претрпљене штете.
Наручилац у овом случају има право да поред реализације средства обезбеђења раскине уговор.

Члан 9.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе, Закона о планирању и изградњи,
Закона о облигационим односима, као и других важећих прописа који регулишу ову материју.

Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Зрењанину.

Члан 11.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих обе уговорне стране задржавају по 2
(два) примерка.

Члан 12.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему прихватају као израз њихове воље.

Члан 13.
Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране, а почиње да се
примењује када се испуне законски услови.

ЗА ДОБАВЉАЧА: ЗА НАРУЧИОЦА:
Председник општине

Саша Максимовић

___________________________ ___________________________




