НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:„ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА“
Адреса Наручиоца: Ул. Маршала Тита бр. 38, 24300 Бачка Топола
Интернет адреса: www.btopola.org.rs
ПИБ: 101582899
Матични број: 0807555
Тел: 024/711-013 ; Факс: 024/715-545
Број јавне набавке: ЈНМВ број:1.3.7/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
РАДОВИ – ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА
Број ЈНОП:1.3.7/2017

Објављено на порталу
Рок за достављање понуда:
Датум отварања понуда:

01.03.2017.године
09.03.2017.године до 10:00 часова.
09.02.2017.године у 10:30 часова
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фебруар, 2017. год.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 40420/2017-III и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.3.29/2017, број: 0216/2016-III, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - радови – изградња дечијег игралишта
у Бачкој Тополи
ЈН бр. 1.3.7/2016
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

II
III

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и
упутство како се доказује испуњеност тих услова

IV
V

Критеријуми за доделу уговора

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

VII

Модел уговора

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број: 1.3.7/2017, су радови – изградња дечијег игралишта у Бачкој
Тополи
Ознака из општег речника набавки је:
43325000 Опрема за паркове и дечја игралишта.
45236210 - Радови на површинском слоју за дечија игралишта

2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама
3. Процењена вредност јавне набавке је : 988.000,00 динара без ПДВ-а
4. Контакт: Кристијан Суроми, e-mail: kristijan.suromi@btopola.org.rs, Адам Лацковић,
e-mail adam.lackovic@btopola.org.rs
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Локација:Локација за уређење се налази у Бачкој Тополи, на тргу др. Зорана Ђинђића,
на парцели бр. 5441 к.о. Бачка Топола-град. По генералном плану Бачке Тополе налази
се у блоку бр. 7, планирана/постојећа намена је парковско зеленило. Предметни
простор представља површину јавне намене – парк.
На делу парцеле на коме се планира постављање игралишта нема изграђених објеката.
Архитектонско решење: Висине планираног терена потребно је усагласити са
висинама околног терена. За одвод атмосферских вода терен планирати са потребним
падовима према јарковима одн. слободним површинама ван простора дечијег
игралишта.
Приступ игралишту је са јужне стране, са постојеће пешачке стазе парка.
Терен испод и око справа израдити од слоја речног песка 0.2-2 мм у дебљини од
30 цм.
Са северне и источне стране простора (тј. према саобраћајници и пешачкој стази)
поставити ограду за спречавање излаза деце на саобраћајне површине.
Зеленило: постојеће дрвеће (2 групе) задржати. Све слободне површине
затравити, исте редовно одржавати. Могућа је садња ниског и средње високог зеленила
на простору западно од игралишта.
За уређење дечијег игралишта предвиђено је постављање следећих справа:
1. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКС ПРИЛАГОЂЕН КОРИШЋЕЊУ ДЕЦЕ У
ИНВАЛИДСКИМ КОЛИЦИМА ГАБАРИТНЕ ДИМЕНЗИЈЕ У ОСНОВИ 9.9 x 8.4 м.
2. КЛАЦКАЛИЦА-ЊИХАЛИЦА СА ДВЕ ОПРУГЕ И ДВА СЕДИШТА
3. КЛАЦКАЛИЦА СА ДВА СЕДИШТА-МЕТАЛНА
4. ЊИХАЛИЦА НА ОПРУЗИ ЗА ДЕЦУ ОД 3-7 ГОДИНА
5. ЉУЉАШКА СА ДВА СЕДИШТА-ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА
6. КЛУПА СА ЛИВЕНИМ СТРАНИЦАМА
7. ДРВЕНА ОГРАДА ОКО ИГРАЛИШТА
8. ПОДЛОГА ИГРАЛИШТА ИСПОД СПРАВА ОД СИТНОЗРНОГ ШЉУНКА
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Израда и уградња свега горе наведеног врши се према
стандардима "Српски стандард СРПС ЕН 1176 и 1177".
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Увид у техничку документацију се може извршити сваким радним даном, у периоду од
08:00-14:00 часова. Заказивање се може извршитит на е-маил:
kristijan.suromi@btopola.org.rs или на тел.: 027/711-013.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Р.бр

1.

2.

3.

4.

НАЧИН
ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у ИЗЈАВА (Образац 5. у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
поглављу
VI
ове
конкурсне
документације), којом
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од понуђач под пуном
и
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, материјалном
кривичном
да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело одговорношћу
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. потврђује да испуњава
услове за учешће у
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
поступку
јавне
набавке из чл. 75. ст.
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 1. тач. 1) до 4) и став
дажбине у складу са прописима Републике Србије или 2. ЗЈН, дефинисане
конкурсном
стране државе када има седиште на њеној територији (чл. овом
документацијом
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
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).

ДОДАТНИ УСЛОВИ
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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.
1.

2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Потврда Народне банке Србије(понуђач
не мора да доставља наведени документ
Да Понуђач није био у блокади у
из разлога што је доказ јавно доступан)
последњих 12 месеци од дана
објављивања позива за подношење
понуда
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
 Фотокопије уговора
 Да је Понуђач у претходне две
године (2015, 2016 ), извршио
 Фотокопија сертификата
радове који су предмет јавне
 Фотокопија сертификата
набавке у висини од цене дате у
понуди.




Да има важећи сертификат или
атест за безбедност опреме (за
наведена ставке у спецификацији)
од овлашћеног акредитационог тела
или организације у складу са
стандардима: СРПС ЕН 1176
(Опрема и потребна површина за
дечија игралишта) – „Сл. гласник
РС“ бр.40/13.
Да понуђач поседује важећи
сертификат ISO 9001 из области
предметне јавне набавке који је
издат од стране акредитованог тела.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2 у складу са чл. 77.
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом 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), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ
подизвођача (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 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.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
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кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
 ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ: потврда НБС о броју
дана неликвидности, овај доказ понуђач није у обавези да
доставља.
2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 3. наведеном у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
 фотокопије уговора
 фотокопија сертификата
 фотокопија сертификата
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
 понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs)
 понуђачи не морају да доставе потврду НБС о броју дана неликвидности
из разлога што је документа јавно доступан на сајту НБС, www.nbs.rs.
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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.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се
укупна 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
истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. У
случају истог понуђеног рока извршења радова, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац
4);
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5).
6) Меница за озбиљност понуде
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности
радова – изградња дечијег игралишта ЈНМВ, број 1.3.7/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Конкурсна документација ЈНМВ бр.1.3.29./2017

9/ 36

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) РАДОВИ – ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок завршетка радова
Гарантни период

До 45 дана од дана пријема ситуације оверене од
стране Надзорног органа Наручиоца
______ дана од дана отварања понуда (не краће од
120 дана)
_______ дана од дана увођења упосао (не дуже од
30 календарских дана од дана увођења у посао)
_____ месеци од записничке приморедаје радова
(не краће од 24 месеца)

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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6) ПРЕДМЕР РАДОВА:
I.
1

-

-

-

-

-

-

POSTAVLJANJE SPRAVA

J.M.

Količina

MULTIFUNKCIONALNI KOMPLEKS
PRILAGOĐEN KORIŠĆENJU DECE U
INVALIDSKIM KOLICIMA GABARITNE
DIMENZIJE U OSNOVI 9.9 x 8.4 m
Kula u osnovi 130x130cm sa visinom platforme
120cm. Izraditi od suvog čamovog drveta prve
klase. Stubovi kućice su dimenzija 110x110mm.
Sve drvene elemente zaštititi premazom za drvo
u tri sloja sa međufaznim brušenjem. - 4 kom
Rampa za ulaz dece u invalidskim kolicima. - 1
kom
Tobogan dužine 2,3m od armiranog poliestera. 2 kom
Stepenice za ulaz u kućicu izraditi od suvog
čamovog drveta prve klase. Sve drvene
elemente zaštititi premazom za drvo u tri sloja
sa međufaznim brušenjem. - 1 kom
Kosa ravan sa hvatovima za veštačku stenu.
Izraditi od suvog čamovog drveta prve klase. Za
njih vezati kamenove za hvatanje izrađene od
kompozitnog materijala i to sa vijcima M8. Sve
drvene elemente zaštititi premazom za drvo u tri
sloja sa međufaznim brušenjem. - 1 kom
Međuplatforme. Međuplatforme sa ogradom
izraditi od suvog čamovog drveta prve klase.
Sve drvene elemente zaštititi premazom za drvo
u tri sloja sa međufaznim brušenjem. - 2 kom
Most od armiranog konopca. Izraditi od
armiranog konopca prečnika 16mm sa metalnim
ojačanjem kroz sredinu (6 čeličnih sajli protiv
vandalizma) i plastičnim konektorima. - 1 kom
Kombinovana penjalica od penjalice sa
šipkama, penjalice sa konopcima, karika,
mornarskih lestvi i vratila.
Penjalicu sa mrežom od konopaca izraditi
kombinacijom materijala drvo-konopac. Drveni
ram uraditi od suvog čamovog drveta prve klase
preseka 110x110mm. Mrežu od konopaca
izraditi od armiranog konopca prečnika 16mm
sa metalnim ojačanjem kroz sredinu (6 čeličnih
sajli protiv vandalizma) i plastičnim
konektorima.
Penjalicu sa šipkama izraditi kombinacijom

kom

1,00

Jed.cena bez
PDV-
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-

-

2

materijala drvo-metal. Drveni ram uraditi od
suvog čamovog drveta prve klase preseka
110x110mm. Šipke izraditi od metalnih cevi
prečnika 27mm.
Karike izraditi od metalnih cevi fi27 i pričvrstiti
za drvenu konstrukciju sertifikovanim lancem
fi6mm.
Mornarske lestve izraditi kombinacijom
materijala armirani konopac-HPDE. Vertikalne
elemente izraditi od armiranog konopca
prečnika 16mm sa metalnim ojačanjem kroz
sredinu (6 čeličnih sajli protiv vandalizma).
Horizontalne elemente izraditi od HDPE šipke
prečnika 32mm.
Vratilo izraditi od metalnih cevi prečnika 27mm
sa odgovarajućim prirubnicama.
Sve drvene elemente zaštititi premazom za drvo
u tri sloja sa međufaznim brušenjem. Sve
metalne površine odmastiti i zaštititi bojama za
metal (jedan sloj podloge i dva završna sloja).
Kompleks pričvrstiti za podlogu betoniranjem
stubova što ulazi u cenu. Sve delove elemenata
koji se nalaze u betonu predhodno zaštititi
tečnim bitumenom.
KLACKALICA-NJIHALICA SA DVE
OPRUGE I DVA SEDIŠTA

kom

1,00

kom

1,00

Dimenzije 3000x200x800mm.
Glavnu-noseću gredu izraditi iz dva dela od
suvog čamovog drveta prve klase. Na krajeve
postaviti figure sa osloncima za ruke i noge i
sedišta. Figure izraditi od polietilenske ploče
(HDPE) debljine 20mm oblih ivica. Rukohvate i
oslonce za noge izraditi od metalnih cevi
fi27mm, pričvrstiti ih za figuru vijcima M6 i
slepim navratcima. Sedišta izraditi od armiranog
poliestera dimenzija 200x300x10mm i
pričvrstiti ih za drvene nosače torban vijcima
M6. Centralni deo grede zglobno osloniti preko
metalnog stožera na podlogu. Sa obe strane
stožera postaviti zavojne opruge, prečnika
180mm, visine 400mm i pričvrstiti ih za gornju i
donju ploču odgovarajućim spojnicama M12.
Klackalicu pričvrstiti za podlogu na predhodno
pripremljen beton i to anker vijcima M12 što
ulazi u cenu.
Sve metalne delove zaštititi osnovnom i
završnom bojom za metal.
3

KLACKALICA SA DVA SEDIŠTAMETALNA
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4

5

6

Klackalicu izraditi od metalnih cevi i kutija.
Noseću gredu izraditi od cevi prečnika fi76mm
debljine zida 3mm. Nosač izraditi od čeličnih
kutija 60x40mm. Sedišta izraditi od armiranog
poliestera dimenzija 200x300x10mm i
pričvrstiti ih torban vijcima M8 za noseću
gredu. Rukohvate izraditi od savijene cevi
fi27mm i pričvrstiti ih za noseću gredu vijcima
M8. Zglob glavne grede izraditi od lima debljine
8mm, cevi fi40mm navojne šipke M14 sa
umetcima od polietilena i pričvrstiti ga za
noseću i poprečnu gredu torban vijcima M8.
Klackalicu pričvrstiti za podlogu na predhodno
pripremljen beton i to anker vijcima M12 što
ulazi u cenu.
Sve metalne delove zaštititi osnovnom i
završnom bojom za metal.
NJIHALICA NA OPRUZI ZA DECU OD 3-7
kom
GODINA
Gabaritne dimenzije: 820x200x800mm
Figura životinje je izradjena od poletilenske
ploče ( HDPE) debljine 20 mm u boji. Sediste je
izraditi od armiranog polistera dimenzija
200x300x10mm i pričvršćeno za drvene nosace.
Prečnik opruge je 180mm. Visina opruge je
400mm. Sve metalne delove zaštititi
plastificiranjem. Njihalicu pričvrstiti za podlogu
na predhodno pripremljen beton i to anker
vijcima M12 što ulazi u cenu.
LJULJAŠKA SA DVA SEDIŠTA-DRVENA
kom
KONSTRUKCIJA
Gabaritnih dimezija 3,22x1,8x2,3m. Sve drvene
delove izraditi od suvog čamovog drveta prve
klase. Dimenzije stubova su 110x110mm.
Noseća greda treba da bude lamelirana preseka
120x120mm. Sve drvene delove zaštititi bojama
za drvo u tri sloja sa međufaznim brušenjem.
Spojeve drveta obezbediti navojnim šipkama
M12. Sedišta dimenzija 400x200x10mm izraditi
od armiranog poliestera i okačiti na atestiran
pocinkovani lanac fi6mm x 18mm pomoću
odgovarajućeg nosača (vešalice) za ljuljašku.
Sve navoje zaštititi slepim navrtcima. Ljuljašku
pričvrstiti za podlogu betoniranjem stubova
MB30 dubine 500mm što ulazi u cenu. Delove
stubova koji se nalaze u betonu predhodno
zaštititi bitulitom.
KLUPA SA LIVENIM STRANICAMA
kom

1,00

1,00

3,00
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Klupu izraditi u kombinaciji drvo-metal. Drvene
delove izraditi od čamovog drveta dimenzija
70x40x1950mm. Drvene letve zaštititi lazurnim
premazom u tonu po izboru naručioca u dva
sloja sa svim potrebnim predradnjama. Drvene
elemente pričvrstiti za metalne nosače
odgovarajućim vijcima za drvo. Klupu
pričvrstiti za podlogu na predhodno pripremljen
beton dimenzija 80x20x20cm i to anker vijcima
M12 što ulazi u cenu.
UKUPNO:
II.
1
-

-

-

2

-

-

PRATEĆI RADOVI
DRVENA OGRADA OKO IGRALIŠTA
Ograda se izrađuje u kombinaciji materijala
drvo i metal. Noseće stubove izraditi od
metalnih kutija 60x40mm a horizontalne nosače
između stubova od metalnih profila 40x20mm.
Za njih pričvrstiti drvene tarabe dimenzija
100x30mm, visine 1000mm. Tarabe izraditi od
suvog čamovog drveta, obrađenog poluoblo sa
spoljne strane. Tarabe ofarbati pokrivnim
bojama (naizmenično bojama: zelena, plava,
žuta, crvena, narandžasta) sa izgledom olovke.
Stubove postaviti u rovove i ubetonirati sa
razmacima od 1.5 m, dimenzije 30x30x60cm.
Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog
šljunka debljine sloja 5 cm.
Sve metalne delove očistiti od korozije i prašine,
brusiti. Naneti osnovnu boju i postaviti ogradu.
Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju i obojiti
dva puta bojama za metal.
Sve drvene delove očistiti i brusiti. Naneti
osnovnu boju i zaštititi bojama za drvo u dva
sloja sa međufaznim brušenjem.
U cenu ulazi sav potreban materijal i rad.
Obračun po m' ograde.
PODLOGA IGRALIŠTA ISPOD SPRAVA OD
REČNOG PESKA FRAKCIJE 0.2-2.0 mm (
200.0 m2 )
Ručni i mašinski iskop zemlje do dubine 30cm.
Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati.
Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti
na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje,
mereno uraslo.
Nabavka i razastiranje rečnog peska 0.2-2.0mm
za podlogu igrališta, u debljini 30 cm ispod
rekvizita.

m'

60,00

m³

75,00

m³

60

UKUPNO:
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REKAPITULACIJA:

UKUPNA CENA

I POSTAVLJANJE SPRAVA
II PRATEĆI RADOVI
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
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:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности - радови – изградња дечијег игралишта ЈНМВ,
број 1.3.7/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке мале вредности - радови – изградња дечијег игралишта ЈНМВ,
број 1.3.7/2017, испуњава све услове из чл. 75. 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);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

Конкурсна документација ЈНМВ бр.1.3.29./2017

20/ 36

(ОБРАЗАЦ 5)
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
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности - радови – изградња дечијег
игралишта ЈНМВ, број 1.3.7/2017, 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).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ У Г О В О Р А
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – ПОСТАВЉАЊЕ РЕФЛЕКТОРА НА ОТВОРЕНОМ
СПОРСКОМ ТЕРЕНУ – ФУДБАЛСКОМ ИГРАЛИШТУ
Закључен дана: ___________ 2017. године, између уговорних страна:
1. Општине Бачка Топола, 24300 Бачка Топола, ул.Маршала Тита бр.30, (у даљем
тексту: Наручилац), коју заступа Габор Кишлиндер – Председник општине Бачка
Топола, и
2._____________________________________________________________,
адреса:
________________________ ПИБ:______________, матични број: _____________, број
рачуна: ______________________________
Члан групе ______________, адреса _______________________, ПИБ:
________________ матични број: _________________
Члан групе ____________________, адреса __________________, ПИБ:
_______________ матични број: _________________, чији је заступник
________________________________ ( у даљем тексту Извођач радова )
Усвојена понуда: број __________ ( заводни број понуђача), од __.__. 2015.године
Уводне одредбе
Члан 1.
У складу са Законом о јавним набавкама Општина Бачка Топола, спровела је
поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку мале бредности број 1.3.7/2017
и Одлуком о додели уговора бр. __________ од __________.2017. године додељен је
уговор понуђачу _______________________________, бр. Понуде _________, од
___________. 2017. године.
Наведена понуда је саставни део овог уговора па у складу с тим уговорне стране
приступају закључењу овог Уговора.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет уговора је извођење је изградња дечијег игралишта.
Члан 3.
Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених
предмером радова из конкурсне документације, са свим претходним припремним
радовима и извођачким радовима.
Извођач се обавеује да се за потребе Наручиоца својом радним снагом,
материјалом и механизацијом, савесно и стручно изведе тражене радове, а Наручилац
преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у поступку јавне
набавке.
Уговорне стране сагласно утврђују да се вредност уговорених радова дефинише
на бази следећих елемената: укупне уговорене цене за све описане радове и за све
позиције радова садржане у делу конкурсне документације – предмер радова. Сматраће
се да је Извођач радова прегледао и проверио градилиште, његову околину и
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ограничења и прикупио све расположиве информације, да је проценио обим и природу
радова и материјала потребног за извођење и завршетак радова, прилазе до градилишта,
постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале
околности које су од утицаја за извођење радова, да се упознао у свему са обавезама
које се односе на плаћање такса, пореза и осталих накнада које су прописане законом и
другим прописима органа власти и управе, да је извршио преглед комплетне конкурсне
документације, тако да Извођач радова потврђује да је у потпуности упознат са напред
наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по
уговореној цени. Сматра ће се да је Извођач радова добио све информације које су
сваком искусном Извођачу радова потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и
свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и
завршетак радова.
Цена и начин плаћања
Члан 4.
Извођач ће наведене радове извести по укупној цени од __________________
динара без ПДВ- а, односно ____________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Уговорене јединичне цене важе и за вишкове, односно мањкове радова
Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације,
подграде, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и
одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова,
обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад
недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све
таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта,
организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и
градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења,
режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за
извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.
Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају
франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој
документацији.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору у року до 45 дана по
привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр.
_________ од ____________ 2017. године, и потписаним од стране стручног надзора, с
тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да
исплати неспоран део ситуације.
Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова.
Комплетну конкурсну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:
листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих
позиција, што извођач признаје без права приговора.
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Финансијско обезбеђење
Члан 6.
Извођач је дужан да на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену
меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног
лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности
понуде са ПДВ-ом и роком важења 30 дана дуже од дана трајања уговора у корист
Наручиоца које треба да буду са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Извођач
је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног
овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима
овлашћених лица. У случају да извођач са којим је закључен уговор не испуњава
обавезе из уговора, Наручилац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања
финансијске гаранције достављене од стране понуђача.
Извођач је дужан да на дан примопредаје радова доставити бланко сопствену
меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног
лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од
10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 30 дана дуже од дана трајања
гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“,
роком доспећа „по виђењу“.
Рок извођења радова
Члан 7.
Рок за извођење радова је _____ календарских дана од дана увођења извођача
радова у посао.
Члан 8.
Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача:
-У случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
-у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају измене пројектно- техничке документације по налогу Наручиоца.
Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року
од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока
за завршетак радова.
Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење
уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.
Члан 9.
Уколико извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да
укупан износ уговорене казне не буде већи од 5 % укупне вредности уговорених радова.
Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача,
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете,
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање
и износ штете Наручилац мора да докаже.
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Обавезе Извођача
Члан 10.
Извођач се обавезује:
Да све радове који су предмет уговора, а према усвојеној понуди изведе сагласно
техничкој документацији, техничком опису, стандардима, нормативима, правилима
струке, техничким прописима и предвиђеној динамици;
Да радове изведе квалитетно, у уговореном року, у свему према инвестиционо
техничкој документацији, да води грађевинску књигу и грађевинси дневник;
Да одговара за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет
уговорених радова у року предвиђеном прописима, а да ће недостатке који се појаве у
току извођења радова отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику
извеђења радова.
Да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди
да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши
поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;
Да за уграђену опрему и материјале доставити атесте произвођача, потребне
сертификате, гарантне листове и упуства у вези експлотације и техничког одржавања;
Да одговорно лице Извођача радова организује обављање уговорених радова у циљу
максималне безбедности радника, те одговара за штету која се у току извеђења радова
причини лицима и стварима;
Да учествује у поступку техничког пријема објекта и отклони све примедбе од стране
надлежног органа кои врши технички пријем објекта.
Обавезе Наручиоца
Члан 11.
Наручилац се обавезује:
Да Извођача уведе у посао у уговореном року и омогући у несметан приступ;
Да одреди стручни надзор над извођењема радова и о томе обавести Извођача, односно
достави одговарајуће решење;
Да са Извођачем изврши примопредају извршених радова и изврши коначни обрачун
стварно изведених радова и испорученог материјала;
Извођење радова
Члан 12.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да обезбеди сертификате квалитета и
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са
пројектном документацијом.
Извођач је дужан да о свом трошку изврши одговарајућа испитивања материјала.
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о
свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним
одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да
ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених
радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.
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Члан 13.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача
________________________________,
са
седиштем
____________
ПИБ
________________, матични број _____________, (ово се попуњава само у случају ако
има подизвођача).
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и
радове изведене од стране произвођача, као да их је сам извео.
Члан 14.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести
стручни надзор и Наручиоца.
По добијању писмене сагласности, Извођач радова ће извести вишак радова.
Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр.
______ од ___________ године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне
и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10 % количине неће утицати на
продужење рока завршетка радова.
Члан 15.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним
догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из
става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и
исплату дела цене за до тада извршене радове.
Члан 16.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог
уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити,
у складу са Законом о јавним набавкама.
Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су
правно неважећи.
Члан 17.
У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је
потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем
се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико
Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.
Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били
укључени у првобитни, пројекат или у прву јавну набавку, а који су због
непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се
уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних
радова није већа од 10 % од укупне вреднсти уговора, као и да се такви додатни радови
не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се
при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики
трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би Наручилац могао набавити
одвојено од извршења овог уговора, неопходи за даље фазе извршења радова.
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Примопредаја радова
Члан 18.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетака радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,
Стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или
приликом прузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико
те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у
споразумном утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун
Извођача радова.
Евентуално уступање отклањења недостатка другом извођачу Наручилац ће
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Гарантни рок
Члан 19.
Гарантни рок за све изведене радове износи _____________________ рачунајући
од пријема радова.
Ако се у гарантном року појаве недостатци на изведеним радовима, Извођач је
дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди
Наручилац.
Ако је Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Инвеститор
је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом
овом уговору.
Коначни обрачун
Члан 20.
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази
стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непромењиве.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји
радова.
Раскид уговора
Члан 21.
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају
неиспуњења уговорених обавеза друге уговорне стране.
Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост
уговорених обавеза по питању уговрене казне, као и друге последице у складу са
Законом.
Измене уговора
Члан 22.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз предходну
сагласност свих потписаних уговора.
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Остале одредбе
Члан 23.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о планирању и
изградњи објекта и Закона о облигационим односима.
Члан 24.
У случају спора уговора се месна надлежност суда у Чачку.
Члан 25.
Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују својим
потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране.
Члан 26.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два)
примерка за сваку страну.
За Наручиоца
_____________________

За Извођача
М.П.

___________________
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр.
30, 24300 Бачка Топола, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова – изградња дечијег игралишта
, ЈНМВ бр. 1.3.7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
09.01.2017. године до 10:00 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Модел уговора;
 Меница за озбиљност понуде
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликвана 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.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Бачка
Топола, ул. Маршала Тита бр. 30, 24300 Бачка Топола, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – изградња дечијег игралишта, ЈНМВ бр.
1.3.7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – изградња дечијег игралишта, ЈНМВ бр.
1.3.7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – изградња дечијег игралишта, ЈНМВ бр.
1.3.7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – изградња дечијег игралишта,
ЈНМВ бр. 1.3.7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или
као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
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.
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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
поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације).
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 ЗЈНом.
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.
Рок плаћања је након испостављених оверених ситуација, оверених од стране надзорног
органа и извођача, у року до 45 дана од дана пријема ситуације од стране наручиоца(уз
оверен грађевински дневник и грађевинске књиге) у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр.
119/2012).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца од дана потписивања
записника о примопредаји радова.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок извођења радова не може бити дужи од 30 календарских дана од дана закључења
уговора.
Место извођења радова – Трг др. ЗоранаЂинђића, Бачка Топола
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
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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 треба да су урачунати сви трошкови који Понуђачу могу настати у току
реализације предмета јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА
ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%) од укупне вредности понуде 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.
Рок важења менице је 120 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења дату уз понуду уколико:
понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
1. Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку
потписивања уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 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 понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
2. Меницу за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује
да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу меницу за
отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница за отклањање грешака у гарантном року се
издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице
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мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу
за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши
обавезу отклањања недостатака који би могао да умањи могућност коришћења
предмета уговора у гарантном року.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске
поште
на
e-mail
kristijan.suromi@btopola.org.rs,
adam.lackovic@btopola.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније
5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1.3.7/2017”.
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. 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 ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
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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.
КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНАТА
И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА
ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама 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: kristijan.suromi@btopola.org.rs, adam.lackovic@btopola.org.rs, факсом на број
024/711-013 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.
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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 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; Општина Бачка Топола, ЈНMВ бр.1.3.7/2017;
(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
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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.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
18. ОСИГУРАЊЕ
Извођач је дужан да у року од 8 календарских дана од дана пријаве почетка извођења
радова осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне
вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања,
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.
Извођач је дужан да пре увођења у посао, достави Наручиоцу полису осигурања од
одговорности према трећим лицима и стварима, оригинал или оверену копију са
важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским
прописима.
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