ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и
68/15) КОМИСИЈА за jавну набавку образована Решењем бр. 404-143-5/17-IV сачинила
је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН МВ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА БРОЈ 404-143/17-IV
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Наручилац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса

Главна 107, Рума

Телефон број

022/479-070

Интернет страница

www.ruma.rs

Набавка број

404-143/17-IV

Позив број

404-143-6/17-IV

Конкурсна документација број

404-143-7/17-IV

Датум oбјаве Позива и Конкурсне
документације

22.11.2017.г

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ:
portal.ujn.gov.rs
ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА:
www.ruma.rs
ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ

404-143-9/17-IV

ДАТУМ

01.12.2017.г

Врши се измена следећих делова:
Прилог број 5.- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76 ЗЈН, тачка 3.1. технички капацитет на страни 16/86,
на следећи начин:
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БРИШЕ СЕ

УСЛОВ:
3.2.Укњижену асфалтну базу
капацитета минимално 150 т/часу, на
удаљености до 70 км од центра
општине, која је у претходне три
календарске године произвела
минимално по 20.000 тона асфалта
сваке године.

ДОКАЗ:
-извод из листе непокретности
(или извод из земљишних књига)
и употребну дозволу.
- купопродајни уговор или рачун
за асфалтну базу са наведеним
производбим
капацитетом
асфалтнее базе
-Изјаву (на меморандуму фирме)
понуђача и власника асфалтне
базе дату под пуном материјалном
и
кривицном
одговорношћу,
потписану од стране одговорног
лица, и оверену печатом, да је
асфалтна база технички исправна
и у функцији, као и да је у
претходне три календарске године
производила минимално по 20.000
тона асфалта сваке године.
-књиговодствену лагер листу или
аналитичку картицу, за претходне
три године, из које се види
количина произведеног асфалта на
годишњем нивоу.
Изјаву
понуђача
(на
меморандуму фирме) дату под
пуном материјалном и кривицном
одговорношћу,
потписану
од
стране одговорног лица, и оверену
печатом, којом се доказује
тражена удаљеност базе. Уз ову
изјаву приложити и одштампану и
обележену трасу пута са уписаним
растојањем измереним помоћу веб
сајта:www.maps.google.com
- Уколико је асфалтна база у
закупу потребно је уз све горе
наведене доказе за асфалтну базу
доставити и уговор о закупу
предметне асфалтне базе.
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И ГЛАСИ

УСЛОВ:
Асфалтну базу (фабрику асфалта),
минималног капацитета 100t/h
удаљености до 70 км од центра
општине мерено путем којим је
дозвољено кретање теретних возила

ДОКАЗ:
-извод из листе непокретности
(или препис листа непокретности)
уговора о закупу са пописном
листом закуподавца или другим
доказом о власништву на којој ће
маркером
бити
означена
закупљена техничка опрема или
уговор о лизингу потребно је
доставити и употребну дозволу и
лист непокретности где у колони
начин коришћења и назив објекта
мора да стоји асфалтна база или
фабрика

- купопродајни уговор или рачун
за асфалтну базу са наведеним
производбим
капацитетом
асфалтнее базе
-Изјаву (на меморандуму фирме)
понуђача и власника асфалтне
базе дату под пуном материјалном
и
кривицном
одговорношћу,
потписану од стране одговорног
лица, и оверену печатом, да је
асфалтна база технички исправна
и у функцији
-Изјаву понуђача (на меморандуму
фирме)
дату
под
пуном
материјалном
и
кривицном
одговорношћу,
потписану
од
стране одговорног лица, и оверену
печатом, којом се доказује
тражена удаљеност базе мерено
трасом којом је дозвољено
кретање теретних возила. Уз ову
изјаву приложити и одштампану и
обележену трасу пута са уписаним
растојањем измереним помоћу веб
сајта:www.maps.google.com
Прилог број 5.- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76 ЗЈН, тачка 2.1. пословни капацитет на страни 15/86,
на следећи начин:
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БРИШЕ СЕ

И ГЛАСИ

УСЛОВИ
2.1. Да је понуђач у претходне три
обрачунске године (2014, 2015,
2016) извео радове на изградњи
и/или реконструкцији, санацији
и/или рехабилитацији путева и
улица у вредности 45.000.000,00
динара без ПДВ-а
2.1. Да је понуђач у претходне три
обрачунске године (2014, 2015,
2016) извео радове на изградњи
и/или реконструкцији, санацији
и/или рехабилитацији путева и
улица у вредности 45.000.000,00
динара без ПДВ-а

ДОКАЗИ
2.1. Референтна листа (Образац
број 13) и Потврда о добро
извршеним предметним радовима
(Образац број 14) са привременим
и окончаним ситуацијама
2.1. Референтна листа (Образац
број 13) и Потврда о добро
извршеним предметним радовима
(Образац број 14) са привременим
или окончаним ситуацијама

Прилог број 5.- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76 ЗЈН, тачка 4. кадровског капацитет на страни 18/86,
на следећи начин:
БРИШЕ СЕ

УСЛОВИ
Понуђач,
има
најмање
12
(дванаест)
запослених
на
неодређено или одређено време
или сходно члану 197, члану 199.
и члану 202. Закона о раду, од
којих:






И ГЛАСИ

1 дипл.грађ. инж са
лиценцом 412 или 415
1 дипл.грађ. инж са
лиценцом 316
4 руковалаца грађевинским
машинама
4 возача камиона
2 НК радника

Понуђач,
има
најмање
12
(дванаест)
запослених
на
неодређено или одређено време
или сходно члану 197, члану 199.
и члану 202. Закона о раду, од
којих:


1 дипл.грађ. инж са
лиценцом 412 или 415

ДОКАЗИ
Списак запослених и обавештење
о поднетој пореској пријави ППППД, као и извод из ППП-ПД за
месец који претходи месецу у
коме је објављен позив за
подношење понуда и копије М-3А
или М образаца или пријава
Републичком фонду за ПИО или
фотокопија уговори за лица ван
радног односа. За дипл. инг.
доставити копија лиценце са
копијом
важеће
потврде
Инжењерске Коморе Србије да је
одговорни Инжењерске Коморе
Србије радова члан
Списак запослених и обавештење
о поднетој пореској пријави ППППД, као и извод из електронске
базе података ЕБП-ПУРС за
месец који претходи месецу у
коме је објављен позив за
подношење понуда и копије М-3А
или М образаца или пријава
Републичком фонду за ПИО или
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1 дипл.грађ. инж са
лиценцом 316
4 руковалаца грађевинским
машинама
4 возача камиона
2 НК радника

фотокопија уговори за лица ван
радног односа. За дипл. инг.
доставити копија лиценце са
копијом важеће потврде
Инжењерске Коморе Србије да је
одговорни Инжењерске Коморе
Србије радова члан

Прилог број 5.- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, на страни 21/86 и 22/86, мења се на
следећи начин:
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
БРИШЕ СЕ:
Доказ:
2.1. Референтна листа (Образац број 13) и Потврда о добро извршеним предметним радовима
са привременим и окончаним ситуацијама (Образац број 14)
ГЛАСИ
Доказ:
2.1. Референтна листа (Образац број 13) и Потврда о добро извршеним предметним радовима
са привременим или окончаним ситуацијама (Образац број 14)
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
БРИШЕ СЕ:
3.2. за асфалтну базу доставити:
-извод из листе непокретности (или извод из земљишних књига) и употребну дозволу.
- купопродајни уговор или рачун за асфалтну базу са наведеним производбим капацитетом
асфалтнее базе
-Изјаву (на меморандуму фирме) понуђача и власника асфалтне базе дату под пуном
материјалном и кривицном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица, и оверену
печатом, да је асфалтна база технички исправна и у функцији, као и да је у претходне три
календарске године производила минимално по 20.000 тона асфалта сваке године.
-књиговодствену лагер листу или аналитичку картицу, за претходне три године, из које се
види количина произведеног асфалта на годишњем нивоу.
- Изјаву понуђача (на меморандуму фирме) дату под пуном материјалном и кривицном
одговорношћу, потписану од стране одговорног лица, и оверену печатом, којом се доказује
5/32
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

тражена удаљеност базе. Уз ову изјаву приложити и одштампану и обележену трасу пута са
уписаним растојањем измереним помоћу веб сајта:www.maps.google.com
- Уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе наведене доказе за асфалтну базу
доставити и уговор о закупу предметне асфалтне базе.
ГЛАСИ
-извод из листе непокретности (или препис листа непокретности)
-уговора о закупу са пописном листом закуподавца или другим доказом о власништву на којој
ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговор о лизингу потребно је
доставити и употребну дозволу и лист непокретности где у колони начин коришћења и назив
објекта мора да стоји асфалтна база или фабрика
-купопродајни уговор или рачун за асфалтну базу са наведеним производбим капацитетом
асфалтнее базе
-Изјаву (на меморандуму фирме) понуђача и власника асфалтне базе дату под пуном
материјалном и кривицном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица, и оверену
печатом, да је асфалтна база технички исправна и у функцији
-Изјаву понуђача (на меморандуму фирме) дату под пуном материјалном и кривицном
одговорношћу, потписану од стране одговорног лица, и оверену печатом, којом се доказује
тражена удаљеност базе мерено трасом којом је дозвољено кретање теретних возила. Уз ову
изјаву приложити и одштампану и обележену трасу пута са уписаним растојањем измереним
помоћу веб сајта:www.maps.google.com
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
БРИШЕ СЕ
Списак запослених и обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, као и извод из ППППД за за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуда и копије
М-3А или М образаца или пријава Републичком фонду за ПИО или фотокопија уговори за
лица ван радног односа. За дипл. инг. доставити копија лиценце са копијом важеће потврде
Инжењерске Коморе Србије да је одговорни Инжењерске Коморе Србије радова члан
ГЛАСИ
Списак запослених и обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, као и извод из
електронске базе података ЕБП-ПУРС за месец који претходи месецу у коме је објављен
позив за подношење понуда и копије М-3А или М образаца или пријава Републичком фонду
за ПИО или фотокопија уговори за лица ван радног односа. За дипл. инг. доставити копија
лиценце са копијом важеће потврде Инжењерске Коморе Србије да је одговорни Инжењерске
Коморе Србије радова члан
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Прилог број 7.- ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, на страни 2/86, 28/86 и 29/86 мења се на следећи начин:
Пословни капацитет:
2.1.
Доказ:
БРИШЕ СЕ:
-Потврда о добро извршеним предметним радовима са да
не
привременим и окончаним ситуацијама (Образац број 14)

ГЛАСИ

Пословни капацитет:
2.1.
Доказ:
-Потврда о добро извршеним предметним радовима са да
привременим ИЛИ окончаним ситуацијама (Образац број 14)

не

3.2. Укњижену асфалтну базу капацитета минимално 150
т/часу, на удаљености до 70 км од центра општине, која је у
претходне три календарске године произвела минимално по
20.000 тона асфалта сваке године.
Доказ за асфалтну базу:

БРИШЕ СЕ:

-извод из листе непокретности (или извод из земљишних да
књига) и употребну дозволу.

не

- купопродајни уговор или рачун за асфалтну базу са да
наведеним производбим капацитетом асфалтнее базе

не

-Изјаву (на меморандуму фирме) понуђача и власника
асфалтне базе дату под пуном материјалном и кривицном да
одговорношћу, потписану од стране одговорног лица, и
оверену печатом, да је асфалтна база технички исправна и у
функцији, као и да је у претходне три календарске године
производила минимално по 20.000 тона асфалта сваке године.
да
-књиговодствену лагер листу или аналитичку картицу, за
претходне три године, из које се види количина произведеног
асфалта на годишњем нивоу.
- Изјаву понуђача (на меморандуму фирме) дату под пуном
материјалном и кривицном одговорношћу, потписану од да
стране одговорног лица, и оверену печатом, којом се доказује
тражена удаљеност базе. Уз ову изјаву приложити и
одштампану и обележену трасу пута са уписаним растојањем
измереним помоћу веб сајта:www.maps.google.com
- Уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе
наведене доказе за асфалтну базу доставити и уговор о закупу да
предметне асфалтне базе.
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3.2. Асфалтну базу (фабрику асфалта), минималног капацитета
100t/h удаљености до 70 км од центра општине мерено путем
којим је дозвољено кретање теретних возила
Доказ за асфалтну базу:
-извод из листе непокретности (или препис листа
да
непокретности)
-уговора о закупу са пописном листом закуподавца или другим
доказом о власништву на којој ће маркером бити означена
закупљена техничка опрема или уговор о лизингу потребно је да
доставити и употребну дозволу и лист непокретности где у
колони начин коришћења и назив објекта мора да стоји
асфалтна база или фабрика

ГЛАСИ

- купопродајни уговор или рачун за асфалтну базу са
да
наведеним производбим капацитетом асфалтнее базе
-Изјаву (на меморандуму фирме) понуђача и власника
асфалтне базе дату под пуном материјалном и кривицном
одговорношћу, потписану од стране одговорног лица, и
оверену печатом, да је асфалтна база технички исправна и у да
функцији
-Изјаву понуђача (на меморандуму фирме) дату под пуном
материјалном и кривицном одговорношћу, потписану од
стране одговорног лица, и оверену печатом, којом се доказује да
тражена удаљеност базе мерено трасом којом је дозвољено
кретање теретних возила. Уз ову изјаву приложити и
одштампану и обележену трасу пута са уписаним растојањем
измереним помоћу веб сајта:www.maps.google.com

не

не

не

не

не

4.Кадровски капацитет:

БРИШЕ СЕ:

ГЛАСИ

БРИШЕ СЕ:

Доказ:
Списак запослених и обавештење о поднетој пореској пријави
ППП-ПД, као и извод из ППП-ПД за за месец који претходи
месецу у коме је објављен позив за подношење понуда и да
копије М-3А или М образаца или пријава Републичком фонду
за ПИО или фотокопија уговори за лица ван радног односа.
4.Кадровски капацитет:

не

Доказ:Списак запослених и обавештење о поднетој пореској
пријави ППП-ПД, као и извод из електронске базе података
ЕБП-ПУРС за месец који претходи месецу у коме је објављен
позив за подношење понуда и копије М-3А или М образаца да
или пријава Републичком фонду за ПИО или фотокопија
уговори за лица ван радног односа.
Изјава о достављању полисе осигурања
да
Доказ:-попуњен, потписан, печатом оверен Прилог 17

не
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Прилог број 17.- ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА на страни 58/86,
БРИШЕ СЕ ЦЕО ПРИЛОГ 17
Прилог број 18.- ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА на страни
57/86, БРИШЕ СЕ
a) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и то у износу од 5 % од вредности понуде без
ПДВ-а, као средство обезбеђења за озбиљност понуде. Банкарска гаранција мора бити мора
бити са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на приговор и на први позив
наплатива“, издата у корист Наручиоца.
-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације
Прилог број 18.- МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


ЧЛАН 1 БРИШЕ СЕ СЛЕДЕЋЕ

Извођач ће бити уведен у посао најдуже у року од 5 календарских дана од дана закључења
овог уговора и предаје инвестиционо техничке документације и уписа у грађевински дневник.
И ГЛАСИ
Извођач ће бити уведен у посао најдуже у року од 5 календарских дана уплате аванса од стане
Наручиоца и предаје инвестиционо техничке документације и уписа у грађевински дневник.
 ЧЛАН 6 СТАВ 1 брише се следеће:
ц) полису осигурања;


БРИШЕ СЕ ЦЕО ЧЛАН 14. ОСИГУРАЊЕ:
Члан 14

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од
уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави
наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период
извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим
законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом
осигурања.


ЧЛАН 3 ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА страна 62/86 мења се тако што се
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БРИШЕ СЛДЕЋЕ да преда Извођачу инвестиционо техничку документацију (идејни пројекат
решење о извођењу радова ), у року од 5 дана закључења уговора
И ГЛАСИ: да преда Извођачу инвестиционо техничку документацију, у року од 5 дана
закључења уговора


ЧЛАН 13 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА страна 66/86 мења се тако
што се

БРИШЕ СЛДЕЋЕ: у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана
закључења уговора, банкарску гаранцију за повраћај аванса која мора бити безусловна и
платива на први позив, у висини од 30% од вредности уговора са ПДВ-ом и која мора трајати
30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова.
И ГЛАСИ: у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења
уговора, банкарску гаранцију за повраћај аванса која мора бити безусловна и платива на
први позив, у висини од 30% од вредности уговора без ПДВ-а и која мора трајати 30 дана
дуже од уговореног рока за извршење радова.
Прилог број 19.- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на страни
73/86
БРИШЕ СЕ ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Прилог 17
попуњен, потписан и оверен печатом
- на страни 78/86 тачка19.14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН
ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ
ПОНУДЕ БРИШЕ СЕ следеће:
ц) полису осигурања;
- на страни 79/86 тачка19.14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН
ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ
ПОНУДЕ
БРИШЕ СЕ:
Гарантни рок је минимум 24 месеца за извршене радове, од дана потписивања
записника о уградњи и пуштању у рад.
Гарантни рок за уграђену опрему је према гаранцији произвођача, минимум 12 месеци
почев од дана извршене примопредаје изведених радова.
И ГЛАСИ:
Гарантни рок је минимум 24 месеца од дана потписивања записника о примопредаји
- на страни 79/86 тачка 19.16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА подтачка
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде мења се на следећи начин:
БРИШЕ СЕ:
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Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 5% од укупне понуђене цене
из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање колико и важи понуда, (најмање 60
дана).
И ГЛАСИ:
Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 5% од укупне понуђене цене
из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање колико и важи понуда, (најмање 30
дана).
- на страни 80/86 тачка 19.16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА подтачка
2. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску
гаранцију за повраћај аванса мења се на следечи начин:
БРИШЕ СЕ:
Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за
издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања у висини аванса (50% од вредности уговора са ПДВом), као гаранција за повраћај аванса, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за
извршење уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања радова.
И ГЛАСИ:
Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за
издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања у висини аванса (30% од вредности уговора без
ПДВ-а), као гаранција за повраћај аванса, са роком важења 30 дана дужим од уговореног
рока за извршење уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања радова.
- мења се 1.Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања на следећи начин
БРИШЕ СЕ:
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са
ПДВ-ом и која мора трајати најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова.
И ГЛАСИ:
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини 30% од вредности
уговора без ПДВ-а и која мора трајати најмање 30 дана дуже од уговореног рока за
извршење радова.
- на страни 80/86 тачка 19.16. БРИШЕ СЕ:
Наручилац ће одбити све понуде понуђач уз које није достављена полиса осигурања и
доказ о плаћених полисама осигурања у складу са конкурсном документацијом.
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Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.
Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним Изменама и допунама
конкурсне документације.

У прилогу достављамо ИЗМЕЊЕН:
Прилог број 7.- ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА -Прилог 8-ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Прилог број 16.- ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА

Прилог број 18.- МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
који чине обавезне елементе понуде.
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Прилог 16
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА
Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво изјављујемо, да ћемо
у складу са уговором, доставити Наручиоцу:
А)Банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10 % од укупне уговорене
вредности радова (без ПДВ-а), која мора бити са клаузулом: „неопозива, безусловна, без
права на приговор и на први позив наплатива“, издата у корист Наручиоца.
-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације
Б) Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од
укупне уговорене вредности радова (без ПДВ-а) која мора бити са клаузулом: „неопозива,
безусловна, без права на приговор и на први позив наплатива“, издата у корист Наручиоца.
-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације
В) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 30% од укупне
уговорене вредности радова без ПДВ-а. Банкарска гаранција мора бити са клаузулом:
„неопозива, безусловна, без права на приговор и на први позив наплатива“, издата у корист
Наручиоца.
-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације

Ова средства финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној
набавци бр. ________:ОД/17 ,_________________________________
Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М. П. ________________________

____________________
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл.75. и 76. Закона и
Ред. ове конкурсне документације
Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив
бр.
документа) и ове конкурсне документације
Услов:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Докази1:
1.
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
другог одговарајућег регистра
Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке
поверава подизвођачу, и члан групе понуђача уколико понуду подноси
група понуђача.
Услов:
Да понуђач 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.
Докази2:
За 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;
2.
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 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 законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих Доставља и подизвођач
уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу,
члан групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача.
1

Прилог 7
76. ЗАКОНА О
Испуњеност
услова
(ставити x)

да

не

да

не

да

не

да

не

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе
доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача.
2
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе
доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача.
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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 да
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов:
Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
Доказ3:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе да
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
да
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3.

Услов:
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).
Доказ:
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 12). Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. да
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Додатни услови:
Финансијски капацитет:
1.1 Да је понуђач у претходној 2016. години остварио пословни приход у
износу од 90.000.000 динара.
Доказ:
Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке
понуђача, биланс стања и биланс успеха и мишљење независног
овлашћеног ревизора (уколико понуђач нема обавезу да врши ревизију
финансијских извештаја, биланс стања и биланс успеха може доставити да
без мишљења овлашћеног ревизора). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису
доступни подаци за 2016. годину, потребно је доставити биланс стања и
биланс успеха за 2016. годину
1.2. Да понуђач у периоду од дванаест месеци, пре објављивања Позива

4.

5.

3

не

не
не

не

не

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе
доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача.
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6

за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Доказ:
Потврда о ликвидности издата од НБС-а, Одељења за принудну наплату, да
Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул.
Бранка Радичевића 16а.
Пословни капацитет:
2.1. Да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015, 2016)
извео радове на изградњи и/или реконструкцији, санацији и/или
рехабилитацији саобраћајница у вредности најмање 45.000.000 динара
Доказ:
-Референтна листа (Образац број 13) и
да
-Потврда о добро извршеним предметним радовима са привременим или
да
окончаним ситуацијама (Образац број 14)
2.2 Да понуђач поседује важећу дозволу за транспорт неопсаног отпада
на територији Републике Србије
Доказ:
- Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине
да

7

не

не
не

не

Технички капацитет:
3.1 Понуђач поседује у власништву или по основу уговора о закупу или
уговора о лизингу следеће машине и опрему и то:
-Финишер за асфалт-2 ком
-Глодалица 1м+/-10%, -1 ком
-Глодалица 0,5м +/-10%- 1 ком
-Грејдер-1 ком
-Камион кипер носивости преко 16 тона -4 ком
-Комбинована машина - 2 ком
-Путар-2 ком
-Утоваривач-1 ком
-Ваљак за тампон- 1 ком
-Ваљак за асфалт - 3 ком
-Машина за сечења асфалта- 1 ком
-Термоконтејнер за асфалт -2 ком
-Булдозер- 1 ком
-Компресор 2 ком
Доказ:
За средства набављена до 31.12.2016.г.- пописне листе основних да
средстава на којима треба маркером обележити тражену опрему.

не

-за средства набављена после 01.01.2017.г- фактура или Уговор о
да
куповини

не

-технички капацитет може се доказати и уговором о лизингу или
уговором о закупу са пописном листом закуподавца или другим доказом да
о власништву на којој ће маркером бити означена закупљена техничка
опрема.

не
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-за возила која се региструју, поред пописне листе, доставити и очитане
саобраћајне дозволе и фотокопије полиса осигурања .
3.2.. Асфалтну базу (фабрику асфалта), минималног капацитета 100t/h
удаљености до 70 км од центра општине мерено путем којим је дозвољено
кретање теретних возила

да

не

да

не

да

не

да

не

Доказ за асфалтну базу:
-извод из листе непокретности (или препис листа непокретности)
-уговора о закупу са пописном листом закуподавца или другим доказом о
власништву на којој ће маркером бити означена закупљена техничка
опрема или уговор о лизингу потребно је доставити и употребну дозволу и
лист непокретности где у колони начин коришћења и назив објекта мора
да стоји асфалтна база или фабрика

- купопродајни уговор или рачун за асфалтну базу са наведеним
производбим капацитетом асфалтнее базе

-Изјаву (на меморандуму фирме) понуђача и власника асфалтне базе дату
под пуном материјалном и кривицном одговорношћу, потписану од
стране одговорног лица, и оверену печатом, да је асфалтна база технички да
исправна и у функцији
-Изјаву понуђача (на меморандуму фирме) дату под пуном материјалном
и кривицном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица, и
оверену печатом, којом се доказује тражена удаљеност базе мерено да
трасом којом је дозвољено кретање теретних возила. Уз ову изјаву
приложити и одштампану и обележену трасу пута са уписаним
растојањем измереним помоћу веб сајта:www.maps.google.com

3.3. Да поседује у власништву, закупу или по основу уговора о
пословно-техничкој сарадњи лабораторију за испитивање, са следећим
опитима:
-Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе и масе за заливање
саставака СРПС У.М3.090:1961
-Узимање узорака камена и камених агрегата СРПС Б.Б0.001:1984
-Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче СРПС
У.Б1.046:1968
-Одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом
СРПС У.Б1.047:1997
-Одређивање гранулометријског састава методом сувог сејања СРПС
Б.Б8.029:1982
-Одређивање количине ситних честица методом мокрог сејања СРПС
Б.Б8.036:1982
-Одређивање стварне запреминске масе и упијање воде Пикнометарска
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метода СРПС ИСО 7033:1999
-Испитивање природног и дробљеног агрегата машином Лос Ангелес
СРПС Б.Б8.045:1978
-Одређивање запреминске масе пунила без шупљина СРПС
Б.Б8.101:1982
-Одређивање гранулометријског састава СРПС Б.Б8.105:1984
-Одређивање привидне запреминске масе минералних и асфалтних
мешавина СРПС У.М8.082:1967
-Испитивање
удела
битумена
индиректном
методом
СРПС
У.М8.105:1984
-Мерење десфлексија флексибилних коловоза СРПС СРПС
У.М8.105:1984
-Мерење дефлексија флексибилних коловоза СРПС У.Е8.016:1981
-Одређивање запреминске масе узорака из застора и носећих слојева
СРПС У.М8.092:1966
-Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче СРПС
У.Б1.046:1968
-Одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом
СРПС У.Б1.047:1997
Доказ:
3.3 Сертификат о акредитацији са обимом акредитације са горе да
наведеним опитима

не

Кадровски капацитет:
Понуђач, има најмање 12 (дванаест) запослених на неодређено или
одређено време или сходно члану 197, члану 199. и члану 202. Закона о
раду, од којих:

8

 1 дипл.грађ. инж са лиценцом 412 или 415
 1 дипл.грађ. инж са лиценцом 316
 4 руковалаца грађевинским машинама
 4 возача камиона
 2 НК радника
Доказ:
Списак запослених и обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД,
као и извод из електронске базе података ЕБП-ПУРС за месец који
претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуда и копије да
М-3А или М образаца или пријава Републичком фонду за ПИО или
фотокопија уговори за лица ван радног односа.

не

За дипл. инг. доставити копија лиценце са копијом важеће потврде да
не
Инжењерске Коморе Србије да је одговорни Инжењерске Коморе Србије
радова члан
Oстали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду
Образац понуде
Доказ:
9.
да
не
-попуњени, печатом оверени и потписани Прилог 8
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10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

Образац структуре цене
Доказ:
-попуњен, потписан,печатом оверен Прилог 9
Образац трошкова припреме понуде
Доказ:
-попуњен, потписан,печатом оверен Прилог 10
Образац изјаве о независној понуди
Доказ:
-попуњен, потписан,печатом оверен Прилог 11
Потврда о обиласку локације
Доказ:
-попуњен, потписан, печатом оверен Прилог 16
Изјава о достављању банкарске гаранције
Доказ:
-попуњен, потписан, печатом оверен Прилог 16
Средства финансијског обезбеђења - банкарска гаранција за озбиљност
понуде
Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке
за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за
добро извршење посла
Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке
за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за
откањање грешака у гарантном року
Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке
за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за
повраћај авансног плаћања
Модел уговора
Доказ:
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише, овери печатом и
достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора –
Прилог 18

Место и датум

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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Прилог 18

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

САНАЦИЈА ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉУ
БУЂАНОВЦИ, ОПШТИНА РУМА
БРОЈ НАБАВКЕ 404-143/17-IV

Рума, ________2017.година
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број
08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан
Љубишић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ)
и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег
рачуна, име лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту:
ИЗВОЂАЧ)
Понуђачи из групе понуђача:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег
рачуна, назив пословне банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача)
Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са
__________________%
учешћа
се
поверава
извршење
___________________________________________________________________________.
Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са
_________________%
учешћа
се
поверава
извршење
____________________________________________________________________________.
Закључиле су дана _________________2017. године.

УГОВОР
Стране у уговору сагласно констатују:
-да је Наручилац дана 17.11.2017. године, под бројем 404-100-3/17-IV донео Одлуку о
покретању отвореног поступка јавне набавке.
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број
404-143/17-IV - САНАЦИЈА ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉУ БУЂАНОВЦИ,
ОПШТИНА РУМА.
- да је Извођач радова на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2017.године
доставио Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и
чини његов саставни део.
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- да Понуда Извођача радова у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним
набавкама, захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.
- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели
уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Извођача радова као најповољнију
Понуду.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је САНАЦИЈА ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ У НАСЕЉУ
БУЂАНОВЦИ, ОПШТИНА РУМА према Понуди Извођача број _________од ________
2017. године и обрасцу структуре понуђене цене која чини саставни део овог Уговора.
Врста радова је утврђена према потреби Наручиоца и понуди Извођача, а исказана је у
спецификацији која је саставни део овог Уговора.
Извођач ће извести радове Наручиоцу у свему према понуди број ____________________од
___________2017.године
(број
код
понуђача
_______________
од
_______________2017.године) , важећим законским и подзаконским прописима ,
инвестиционо техничкој документацији, важећим техничким прописима, нормативима и
стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника,
упутствима надзорног органа Наручиоца, изузев оних којима се се врши прекорачење
његових овлашћења (нпр:стварање нових финансијских обавеза или промена уговорених
рокова и сл. ), према одредбама овог уговора.
Извођач радова се обавезује да ће радове извршити у року од 90 календарских дана од дана
увођења у посао, у складу са одредбама овог уговора.
Извођач ће бити уведен у посао најдуже у року од 5 календарских дана од дана уплате аванса
од стране Наручиоца и предаје инвестиционо техничке документације и уписа у грађевински
дневник. Наручилац може раскинути овај уговор као и захтевати од Извођача накнаду штете
уколико Извођач радова у року од 8 дана од дана од дана увођења у посао не започне радове
Место извођења радова: Буђановци, Општине Рума и то:
-ул. Партизанска од км 0+948,45 до км 1+487,02, л=538,57
-ул. Небојше Јерковића од км 0+000,00 до км 0+849.79 л = 849,79 м
-ул. Нова од км 0+000,00 до км 0+126,20
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Члан 2.

Извођач радова је у обавези да:




изврши радове према инвестиционо техничкој документацији, односно главном
пројекту, а у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима који важе за
те радове,
да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим
прилозима, који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног
извођача радова
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да обезбеди и именује одговорног извођача радова који је дипломирани инжењер,са
лиценцом "одговорног извођача радова" и да решење достави Наручиоцу у року од 5
дана од дана потписивања уговора,
предузима неопходне мере заштите суседних објеката и земљишта оградом
градилишта и да континуирано предузима мере заштите на раду својих радника и
трећих лица и противпожарне заштите, те у случају да не поштије ове обавезе
одговоран је за штету која настане према трећим лицима и искључиво је одговоран
према државним органима
да уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим
прилозима, који морају бити редовно потписивани од назорног органа и одговорног
руководиоца
да о свом трошку отклони сву штету коју учини за време извођења услуга која настане
како према лицима тако и према објектима и покретним стварима непокретностима
Организује рад на месту извођења радова тако да обезбеди несметано одвијање
саобраћаја и заштиту околине
Обезбеђује сигурност објеката на лицу места извођења радова као и суседних објеката,
покретних ствари и саобраћајница
обезбеди атесте за уграђене материјале
прописно води и чува градилишну документацију
по завршетку радова очисти градилиште од материјала
обезбеди присуство својих представника у раду комисије за примопредају изведених
радова
отклони све недостатке регистроване у записнику комисије за примопредају
изведених радова
отклони недостатке који се појаве у току извођења радова и у гарантном року
да испоставља привремене ситуације за извршене радове
да поступа по примедбама Надзорног органа и врши друге послове у складу са
прописима који регулишу предмет Уговора
да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у
гарантном року
да заједно са овлашћеним лицем Наручиоца прати стање на путевима за све време
трајања овог Уговора

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 3
Наручилац је у обавези :




да преда Извођачу инвестиционо техничку документацију, у року од 5 дана закључења
уговора
да у року регулисаним законским прописима изврши пријаву почетка радова а копије
пријава достави Извођачу радова
да у року од 5 календарских дана од дана закључења уговора уведе Извођача у посао и
то констатује записнички те да заједно са Извођачем упише у грађевински дневник
датум увођења у посао
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обезбеди сталан и ефикасан стручни надзор,
о именовању надзорног органа обавести Извођача у писменој форми у року од 5 дана
од дана закључења уговора
 у што краћем року писмено одговара на образложене захтеве Извођача у вези
извођења радова
 обавља и друге послове у складу са Законом, подзаконским прописима и и уговором ..

Члан 4
Извођач радова се обавезује да приликом извођења уговорених радова предузима све
потребне мере за безбедност објеката-покретних ствари и непокретности, саобраћаја, околине
и заштиту животне средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења уговорених радова придржава прописа и
мера заштите на раду, те сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.
Уколико Извођач не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси сву
насталу штету.
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

Члан 5
Вредност набавке из члана 2. овог Уговора износи ______________,00 динара без обрачунатог
ПДВ-а, износа ПДВ је __________,00 динара, односно ___________,00 динара са обрачунатим
ПДВ-ом.
Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена из
усвојене понуде извођача радова број _________________ од ___________________.године (
број понуђача ____________од ______________. године). Јединиче цене из става 1. овог члана
су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 6

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
- 30% - авансно, у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана потписивања уговора, а након што
Понуђач преда Наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
тако што ће се износ сваке привремене ситуације умањити сразмерно проценту примљеног
аванса, до коначног урачунавања уплаћеног аванса.
- 70% укупне вредности Уговора у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана испостављена
привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге
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изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима
радова из члана 1. овог уговора, оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску
гаранцију за добро извршење посла и полису осигурања.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2018.години, Наручилац ће реализовати по
обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2018.годину и то
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Уколико се законским прописима утврди начин плаћања директних и индиректних буџетских
корисника а који значајно одступају од начина плаћања утврђеног у ставу 1.овог члана,
Наручилац задржава право да раскине уговор у случају немогућности извршења финансирања
обавеза или анексом Уговора уреди начин плаћања са којим је Извођач сагласан.
РОК ИЗВРШЕЊА
Члан 7
Извођач радова има право на продужене рокове за извођење радова у случају ванредних
догађаја који се нису могли предвидети и то мере државних органа, временских услова који
немају карактер ванредних догађаја а који онемогућавају извођење радова која је предмет
овог уговора док трају услови, ако Наручилац задоцни у испуњењу својих уговорних обавеза
(задоцњења у увођење у посао, неблаговремено испуњење финансијких обавзеа из уговора, и
то онолико времена колико је то задоцњење трајало и због кашњења у реализацији посла
проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу које ангажује
Наручилац).
У случају да Извођач не изврши уговорене радове у уговореном року рок му се може
продужити уз сагласност Наручиоца на основу закљученог анекса Уговора.
У случају из става 3. овог члана Извођач нема право на разлику у цени и Наручилац може
применити одредбе уговора о уговорној казни.
Атмосферске и климатске прилике које су се могле предвидети у време закључења овог
Уговора, не сматрају се разлогом за продужење уговореног рока за извођење радова. Уколико
је одговарајућим прописима забрањено извођење појединих радова из предмера у одређеним
временским условима, рок ће бити продужен за период који протекне до стицања услова за
наставак извођења радова.Стручни надзор констатује наступање ових услова у грађевинском
дневнику.
Уколико наступе наведене околности Извођач их одмах уписује у грађевински дневник, а у
року од 3 дана од настанка узрока доставља у писменој форми предлог Наручиоцу за
продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном
захтеву донесе одлуку у року од 5 данад од пријема захтева. Уговорени рок ће бити продужен
када уговорне стране о томе сачине анекс Уговора.
СТРУЧНИ НАДЗОР
Члан 8 .
Наручилац обезбеђује стручан надзор од почетка до завршетка изградње инвестиције која је
предмет овог уговора. Надзорни орган је у име Наручиоца дужан да предузима радње у
складу са законом и подзаконским прописима који регулишу ову материју. Надзорни орган
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није овлашћен да мења инвестиционо техничку документацију , одредбе овог уговора и
ствара финансијске обавезе за Наручиоца без писмене сагласности Наручиоца.
ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 9.
Извођач се обавезује да сачини, води и чува прописану градилишну документацију и то
:грађевински дневник, књига инспекције, збирка атеста уграђених материјала. Пре коначног
обрчуна изведених радова по овом уговору Извођач је дужан да целокупну техничку и другу
документацију среди и записнички преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да о налазу
грађевинске или друге надлежне инспекције благовремено писменим путем обавести
Наручиоца уз достављања налаза односно налога инспекције.
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ:
Члан 10.
Наручилац ће обезбедити стручни надзор и контролу преко Надзорног органа. Инжењер
овлашћен од стране Наручиоца (Надзорни орган) ће утврдити количине и оверити обрачунски
лист грађевинске књиге. Извођач се обавезује да ће приликом извођења доставити Наручиоцу
доказ о квалитету извршених радова (сертификат, уверење, потврду, извештај о извршеним
испитивањима овлашћене установе,атесте за уграђене материјале).
ГАРАНЦИЈА РОКОВА ИЗВРШЕЊА И КВАЛИТЕТА:
Члан 11.
Извођач гарантује да ће све наручене радове извести у складу са одредбама овог Уговора, а у
случају непоштовања истог, сагласан је да за радове за које није испоштовао рок извршења
Наручилац умањи вредност и примени уговорну казну , тако што ће то умањење износити 1
промил од укупно уговорене вредности радова за сваки дан кашњења, а не више од 5% од
уговорене вредности.Обрачун и наплату уговорне казне Наручилац је извршити умањењем са
истављених ситуација . Извођач даје гаранцију да сви изведени радови одговарају наведеним
спецификацијама из уговорне документације Наручиоца, да задовољавају стандарде траженог
квалитета и приложеним сертификатима које издају овлаштене установе. Уколико се
Наручилац определи да прихвати извршене радове, и ако они не одговарају уговореним
условима, тада су уговорне стране сагласне да накнадно утврде цену истих. Извођач ,
гарантује да ће испоштовати све потребне количине радова, а у случају да то не испоштује
сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која настане услед тога, због чега
прилаже као средство обезбеђења меницу.
Члан 12.
Извођач на изведене радове даје гарантни рок од _____ (минимум 24 месеца) месеци који
тече од примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантнтним роковима
за поједине врсте објеката односно радова ("Службени гласник РС", број 93/2011) другачије
одређено. Извођач је дужан да у гарантном року отклони све недостатке који су настали
његовом кривицом (квалитет изведених радова и уграђеног материјала). Уколико Извођач не
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отклони недостатке, Наручилац има право да исте отклони на рачун Извођача радова,
ангажовањем другог извођача или активирањем средства обезбеђења.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 13
Извођач је дужан да преда Наручиоцу:
- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора,
банкарску гаранцију за повраћај аванса која мора бити безусловна и платива на први
позив, у висини од 30% од вредности уговора без ПДВ-а и која мора трајати 30 дана дуже од
уговореног рока за извршење радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први
позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном
документацијом. Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног
који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора,
банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10% од вредности
закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности који мора бити 30 дана дужи од
уговореног рока за извршење радова и стављања предмета јавне набавке у функцију потписивања записника о примопредаји радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на
први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном
документацијом. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
-Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје
наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано
Записником о примопредаји радова.
Изабрани извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање
грешака у гарантном року издаје се у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, Рок
важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. Извођач може
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
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одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач
не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета
уговора у гарантном року.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног
захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У
том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по
тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ
Члан 14

Закључивањем овог уговора наручилац се ослобађа одговорности за штету која настане
корисницима јавног пута, трећим лицима и покреттним стварима због пропуштања
благовременог обављања радова на санацији дела саобраћајнице у насељу Буђановци,
општина Рума, односно због извођења радова супротно прописаним техничким условима и
начину њиховог извођења од стране Извођача.
Одговорност за штету насталу из става 1. овог члана се преноси на Извођача, те не постоји
солидарна одговорност са Наручиоцем. У случају евентуалне штете настале према трећим
лицима и покретања поступка за накнаду штете искључиву одгворност има Извођач.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 15.
Извођач је дужан да одмах по завршетку радова који су предмет овог уговора о томе
обавести Наручиоца.
Извођач и Наручилац записнички су дужни да констатују завршетак радова као и предају
објеката Наручиоцу а записник посебно садржи:
-да су радови изведени у складу са инвестиционо техничком и пројектном документацијом
-да квалитет радова одговара прописаном и уговореном квалитету
-да ли постоје недостаци које је потребно отклонити и у ком року
-да ли је извођач предао Наручиоцу све потребне атесте и гаранције
-друга питања која Извођач и Наручилац сматрају битним.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН РАДОВА
Члан 16.
Уговорне стране су дужне да изврше коначан обрачун радова након извршене примопредаје
радова.
Коначни обрачун се врши на основу записника о примопредаји радова, привремених
месечних ситуација, грађевинске књиге и остале расположиве документације.
Коначни обрачун мора да садржи све елементе у складу саПосебним узансама о грађењу.
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За евентуалне недостатке који нису отклоњени Извођачу
ће се приликом састављања
коначног обрачуна одбити вредност средстава у износу које ће омогућити Наручиоцу да
ангажује треће лице ради отклањања недостатака.
Ради отклањања недостатака Наручилац може да употреби и банкарску
Члан 17.
Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима:
1. Ако Извођач радова знатно касни са извођењем радова и не предузима одговарајуће мере и
акције за скраћење и елиминацију кашњења,
2. Ако се Извођач радова не придржава правила струке у погледу квалитета извршених
услуга ,
3. Ако Извођач радова у року од 8 дана од дана добијања писменог или усменог налога
Наручиоца не изведе радове , уговорне стране су сагласне да се уговор сматра раскинутим са
даном слања писменог обавештења о раскиду уговора од стране Наручиоца, односно даном
предаје препоручене пошиљке на Пошту,а Наручилац ће активирати средство обезбеђења
према Извођачу радова.
4. У случају раскида уговора Наручилац може активирати средство обезбеђење на име
накнаде штете.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 18.
У случају да се појави потреба за извођењем вишкова радова који прелазе 10% од уговорених
количина радова стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне
писане сагласности Наручиоца.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају
потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе
уговорене количине тих радова. У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама
члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.
Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине изведе по
уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се
закључити анекс овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина
радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама. Стручни
надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави
мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана
пријема.
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Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити
прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу
потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених
радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.
НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 19.
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре
извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, предмер непредвиђених радова.
Надзорни орган доставља Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених радова са предмером
и предрачуном, који мора да садржи:
1)
предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране
надзорног органа;
2)
детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са
«Нормативима и стандардима рада у грађевинарству» - (издавач:„Грађевинска књига“).
Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу следећих
елемената:
а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа.
б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др.
у периоду израде понуде за неуговорене радове.
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши
контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење,
односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана
пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о
јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о
основаности примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање
додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да достави у року из позива за
подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове).
Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и
закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од
потписивања уговора, преда Наручиоцу гаранцију из члана 13. овог уговора, за вредност
уговорених непредвиђених радова.
Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење
уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе.
Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених непревиђених радова.
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења
уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински дневник,
уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани
су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли
предвидети у току израде пројектне документације.
Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних
догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању
обавештења од стране Извођача и надзорног органа, приступити уговарању наведених радова,
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у складу са ставовима 2., 3.,4.и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног мишљења
Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.
За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички преглед
објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3.,
4. и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о
основаности примене преговарачког поступка.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Уговор се може раскинути у случајевима који су предвиђени Законом о облигационим
односима и овим Уговором.
Члан 21.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о
планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу и других прописа који регулишу предмет
уговора.
Члан 22.

Измене и допуне овог Уговора, наручилац и Извођач могу вршити искључиво анексом у
писаној форми у складу са Уговором и Законом.
Члан 23.

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају
споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Сремској
Митровици.
Члан 24
Извођач радова је у обавези да у року од 8 дана од дана пријема позива Наручиоца, у
просторијама Наручиоца потпише Уговор о јавној набавци.
Уколико се Извођач радова у наведеном року не појави у просторијама Наручиоца сматраће
се да је одбио да закључи Уговор о јавној набавци.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава
по 3 (три) примерка за своје потребе.
Члан 25
Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2017. године
Прилог бр. 2 - Спецификација радова
Прилог бр. 3 - Структура цене радова
Уговорне стране:
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НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
РУМА

____________________________
____________________________

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П. _________________________

M.П.___________________________

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела
уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
модел уговора.
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