
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
Број: 404-155/2015-II/3
Датум: 30.09.2015. година
ДИМИТРОВГРАД

На  основу  члана  61.  Закона  о  јавним  набавкама  (,,Сл.гласник  РС''  број
124/12,14/15  и  68/15),  члана  2.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(,,Сл.гласник РС'' број 29/13) и Одлуке о покретању поступка бр. 404-155/2015-II/1, од
30.09.2015.  године,  Комисија  за  јавну  набавку  општине  Димитровград  сачињава
следећу конкурсну документацију:

 ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

     ЈАВНА НАБАВКА БР. 7Р/15
                             Одржавање локалних и махалских путева

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда: 02.11.2015.године до 12:00 часова

Јавно отварање: 02.11.2015.године у   12:30 часова

ДИМИТРОВГРАД, октобар 2015. ГОДИНЕ

1



САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

I ДЕО 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3.  ВРСТА,  ОПИС  И  КОЛИЧИНА  РАДОВА  КОЈИ  СУ  ПРЕДМЕТ  НАБАВКЕ,
НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  КОНТРОЛЕ  И  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА 
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
5.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА  О  ЈАВНИМ  НАБАВКАМА  И  УПУСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ( Садржина и начин попуњавања)
8. МОДЕЛ УГОВОРА ( Начин попуњавања Модела)
9. СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (шта подразумева)  
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ( Садржина и начин попуњавања)
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ( Садржина и начин попуњавања)
- Образац 1 Образац за оцену испуњености услова  ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама
- Образац 1а Образац за оцену испуњености услова  ПОДИЗВОЂАЧА из члана 75.и 
76. Закона о јавним набавкама
- Образац 2 Подаци о понуђачу
- Образац 3а Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
- Образац 3б Изјава понуђача о ангажовању подизвођача
- Образац 4 Општи подаци подизвођачу
- Образац 5  Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
- Образац 6 Општи подаци о члану групе понуђача
- Образац 7 Изјава понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован
за извођење радова у предметној јавној набавци
- Образац 8 Списак изведених радова
- Образац 9 Потврда Наручиоца о изведеним радовима
- Образац 10. Изјава о прибављању полисе осигурања
- Образац 11 Изјава о независној понуди
- Образац 12 Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
- Образац 13 Модел уговора
- Образац 14 Образац понуде
- Образац 15 Трошкови припреме понуде
- Образац 16 Менично писмо

II ДЕО – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Образац 17 Предмер и предрачун радова  
Укупан број страна конкурсне документације:60
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 ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 7Р/15

ДЕО I
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 НАРУЧИЛАЦ :  Општина   Димитровград,
ул. Балканска 2, 18320 Димитровград
www.dimitrovgrad.rs

1.2     ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

1.3     ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:   Одржавање локалних и махалских путева.

1.4 ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ: закључења уговора о јавној набавци.

1.5  ОСОБА  ЗА КОНТАКТ: Наташа  Каменов,   телефон  010/361582  и  010/361-108
лок.109 у периоду од 8:00 до 14:00 часова сваког радног дана.

 2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  И  ОЗНАКА  ИЗ  ОПШТЕГ  РЕЧНИКА
НАБАВКЕ : Одржавање локалних и махалских путева.

Назив и ознака из општег речника набавке:- радови на нискоградњи и радови на
високоградњи.  - 45220000,  ЈН   бр. 7Р/15.

3.  ВРСТА,  ОПИС  И  КОЛИЧИНА  РАДОВА  КОЈИ  СУ  ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА,  РОК  ИЗВРШЕЊА  И  МЕСТО
ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

Врста,  опис  и  количина  радова  дати  су  у  предмеру  радова  који  је  саставни  део
конкурсне документације,   (ДЕО II).
Контрола извршења радова ће  се  спроводити преко надзорног  органа Наручиоца,  а
понуђач  је  дужан  да  обезбеди  гаранцију  квалитета  свих  изведених  радова,  у
минималном  року  од  две  године.  Квалитет  материјала  који  се  уграђује  доказује
атестима за сав уграђени материјал. Приликом извођења радова понуђач је дужан да
поштује  све  важеће стандарде  и  нормативе и  врши сукцесивну контролу квалитета
радова.  
Радови ће се извршавати у оквирном периоду од 60 радних  дана од дана увођења у
посао, уз могућност продуженог ангажовања за одређене радове, по налогу Наручиоца,
под условом да то временски услови дозвољавају. 
Радови ће се изводити на територији општине Димитровград.
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Динамику  радова  одређује  инвеститор.  Инвеститор  својим  писаним  захтевом
обавештава  Извођача  радова  на  којим  путним  правцима  ће  се  изводити  радови.
Извођач радова је у обавези да отпочне са радовима у року од 2 дана од дана пријема
писаног захтева.
Набавка и уградња каменитог материјала који је потребан за извођење радова узимаће
се из локалних налазишта и из најближих каменолома.  

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Предмер  радова   је  саставни  део  Конкурсне  документације.  ПРОЈЕКТНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА НАЛАЗИ СЕ КОД НАРУЧИОЦА КОЈУ ПОНУЂАЧ, УКОЛИКО
ИМА  НЕЈАСНОЋА,  МОЖЕ  ДА  ДОБИЈЕ  НА  УВИД  У  СЛУЖБЕНИМ
ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД.
 

5.  УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ
ЧЛАНА 75.  И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

5.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине,  кривично дело примања и
давања мита, кривично дело преваре

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

- Да  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је
предмет  јавне  набавке,  ако  је  таква  дозвола  предвиђена  посебним  прописом
(Наручилац је утврдио да  за потребе извођења радова није потребна  дозвола
предвиђена посебним прописом)

5.1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ:
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Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове 

5.1.2.1 Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

- Да је за  2012, 2013, 2014  годину остварио укупан приход у износу од најмање
15.000.000,00 динара.

- Да је у претходних осам година (2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 и 2014)
остварио пословни приход по основу изведених грађевинских радова из области
нискоградње,  који су исти или слични предмету јавне набавке,  у минималном
износу од 13.000.000,00 динара  ( са ПДВ-ом).  

5.1.2.2. Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:

- Да има најмање 15 радно ангажованих радника у радном односу код понуђача
или  ангажованих одговарајућим уговором у складу са Законом о раду, од којих
је 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом за одговорног извођача
радова број  410 или  412 или 415  и  потврдом инжењерске  коморе о  важењу
истих.

         Да располаже следећом техничком опремом и то најмање: 

 камион  (носивости мин.10 т)............................................................2 ком
 булдозер...............................................................................................1 ком
 комбинована машина.........................................................................2 ком
 утоваривач..………….........................................................................1 ком
 виброваљак..........................................................................................1
  ком 
 цистерна за воду……………..............................................................1 ком

За  случај  да  понуду  подноси  група  понуђача  или  понуђач  са  подизвођачима
обавезне услове за учешће, мора да испуни сваки члан групе понуђача као и сваки
подизвођач.

5.2. УПУСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 

Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на  интернет
страницама надлежних органа.

5.2.1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица
као  понуђача,  члана  групе  понуђача  или  подизвођача,  доказује  се  достављањем
следећих доказа: (прилози) 

5.2.1.1  Извод из регистра Агенције за привредне регистре.- ПРИЛОГ БР.1
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5.2.1.2.  Извод из казнене евиденције,  односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неку од кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре. – ПРИЛОГ БР.2

5.2.1.3.  Уверења Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и потврда
јединице  локалне  самоуправе  –  Локалне  пореске  администрације  о  измиреним
порезима и доприносима или потврда да се понуђач налази у поступку приватизације–
ПРИЛОГ БР.3

5.2.1.4.  – Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет  јавне  набавке,  ако  је  таква  дозвола  предвиђена  посебним  прописом.-
ПРИЛОГ БР.4  (Наручилац је утврдио да  за потребе извођења радова није потребна
дозвола предвиђена посебним прописом)

Доказ из тачке 5.2.1.2 и 5.2.1.3. не може бити старији од 2 месеца пре отварања
понуда. 

5.2.2. Доказивање испуњености  додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
доказује се достављањем следећих доказа уз понуду: 

5.2.2.1  Извештај  о  бонитету  –  образац  БОН-ЈН,  који  издаје  Агенција  за  привредне
регистре,  који  мора  да  садржи:  статусне  податке  понуђача,  сажети  биланс  стања и
биланс успеха за претходне три обрачунске  године (  2012,2013 и 2014).  Уколико у
обрасцу  БОН-ЈН  нису  доступни  подаци  за  2014.  годину,  понуђач  је  у  обавези  да
достави биланс стања и биланс успеха за 2014.год. – ПРИЛОГ БР.5

Извештајем  понуђач  доказује  да  је  у  претходне  три  обрачунске  године  остварио
укупни приход у минималном износу од 15.000.000,00 динара.

Привредни субјекат који у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по
систему простог књиговодства, доставља:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак
грађана на приход од самосталних делатности,  издат од стране надлежног пореског
органа  на  чијој  територији  је  регистровано  обављање делатности  за  претходне  три
године ( 2012, 2013 и 2014. годину.)  и 
-  потврду  пословне  банке  о  оствареном  укупном  промету  на  пословном  –текућем
рачуну за претходне три обрачунске године.

Привредни субјекат који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања,
(паушалац), доставља:
-  Потврду  пословне  банке  о  оствареном  укупном  промету  на  пословном-текућем
рачуну за претходне три обрачунске године. 
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Овај доказ треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати
овај услов за понуђача.

5.2.2.2.Списак изведених грађевинских радова из области нискоградње , који су исти
или слични предмету јавне набавке,   у претходних осам година (2007,2008, 2009, 2010,
2011,2012,2013,2014)  уз  потврде  потписане  и  оверене  од  стране  наручиоца и
фотокопије  уговора  и  окончаних  ситуација  (прва  и  последња  страна  окончане
ситуације) за те радове у укупном минималном износу од  13.000.000,00 динара. (са
ПДВ-ом).
Потврду  о  изведеним  радовима  оверава  наведени  наручилац  под  кривичном  и
материјалном одговорношћу. – ПРИЛОГ БР.6

За  случај  да  понуђач  не  приложи  тражене  доказе  у  минимално  наведеном  износу
понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Овај доказ треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати
овај услов за понуђача.

5.2.2.3 фотокопије радних књижица заједно са фотокопијом М3А обрасца или доказ да
су ангажовани одговарајућим уговором у складу са Законом о раду  ( уговор о раду,
уговор  о  делу,  уговор  о  привременим  и  повременим пословима...),  за  минимум  20
радно  ангажованих  радника од  којих  је  1  дипломирани  грађевински  инжењер  са
лиценцом  за  одговорног  извођача  радова  број  410  или  412  или  415  и  потврдом
инжењерске коморе о важењу истих. – ПРИЛОГ БР.7

Овај доказ треба да поднесе понуђач у случају ако понуду подноси самостално,
односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати
овај услов за понуђача.

5.2.2.4 Фотокопије књиговодствене картице основних средстава и фотокопије пописне
листе са стањем на дан 31.12.2014. године (видљиво обележено маркером),заједно са
фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила . Техничка опремљеност понуђача
може  се  доказати  и  фотокопијом  уговора  о  набавци  опреме  односно  фотокопијом
уговора о закупу или лизингу. –ПРИЛОГ БР.8

Овај доказ треба да поднесе понуђач, док понуђач који наступа са подизвођачима,
односно група понуђача овај услов испуњава заједнички.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ 

6.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
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Понуда  и  остала  документација  која  се  односи  на  понуду  мора бити  на  српском
језику. 

6.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуда  треба  да  садржи  све  ПРИЛОГЕ  и  ОБРАСЦЕ  захтеване  конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и
оверен печатом од стране одговорног лица. 

Понуда  мора бити увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти, на омоту ставити назнаку  ПОНУДА
ЗА  ЈН  РАДОВА  БР:  7Р/15 Одржавање  локалних  и  махалских  путева –  Не
отварати – На полеђини коверте је дужан да назначи назив, адресу, телефон и особу за
контакт.

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације
попунити  читко  –  штампаним  словима.  Попуњени  обрасци  морају  бити  јасни,
недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у
складу са Конкурсном документацијом.

Образац бр.9 ,,Потврда наручиоца о изведеним радовима'' може бити приложен и
на оригиналном обрасцу наручиоца, али мора бити наведено: предмет уговора, година
реализације, вредност уговора без ПДВ-а и вредност уговора са ПДВ-ом, као и назнака
да  су  радови  изведени  квалитетно  и  у  року.  Понуда  ће  бити  одбијена  као
неодговарајућа ако нема све наведено.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.
Сви  обрасци  морају  бити  попуњени,  потписани   и  оверени  печатом  од  стране
одговорног  лица. Уколико  понуду  подноси група  понуђача  сваки  образац  мора
бити потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача.

Овлашћено  лице  понуђача  који  наступа  самостално  је  дужно  да  попуни  ,,Модел
уговора'',  (Образац  бр.13) парафира  све  стране,  овери  печатом  и  потпише,  чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора.
У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора
врши понуђач, а када се ради о групи понуђача  овлашћени члан групе понуђача.

Понуда мора да садржи све доказе захтеване конкурсном документацијом. Докази о
испуњености услова могу се доставити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач
ће у року који одреди Наручилац,  а  не  краћи од 5 дана од дана пријема писменог
позива  Наручиоца,  доставити  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  доказа о
испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 
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Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у
потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива. 

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима: 
- уколико понуду и остале обрасце дефинисане конкурсном документацијом понуђач
не поднесе на оригиналним обрасцима.
-  уколико  није  попуњено  све  тражено  у  Образцу  бр.17  ,,Предмер  и  предрачун
радова'' и  то:  јединична  цена  позиције,  укупан  износ  позиције,  укупан  износ  свих
позиција, износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.
- не садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом, 
- на полеђини коверте није назначен назив, адреса понуђача, телефон и име контакт
особе, 
- понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач;
самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе понуђача). 

6.2.1. Рок за достављање и отварање понуда 

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:  Општина Димитровград, 18320
Димитровград,  улица  Балканска  2.,  сваког  дана  од  7:00  до  15:00  часова  у  затвореној
коверти са назнаком:ПОНУДА ЗА ЈН РАДОВА БР:  7Р/15 У Одржавање локалних и
махалских путева – Не отварати – 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за
контакт.
 
Крајњи рок за достављање понда је 02.11.2015.године и то до 12:00 часова.
 
Понуде  које  стигну  после  наведеног  рока  сматраће  се  неблаговременим.
Неблаговремене  понуде  се  неће  отварати  и  по  окончању  поступка  отварања  биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

6.2.2. Отварање понуда 

Јавно отварање понуда ће се обавити 02.11.2015.године са почетком у 12:30 часова у
просторијама  Општине  Димитровград,  ул.Балканска  бр.2,  уз  присуство  овлашћених
представника понуђача. 
Представник  понуђача,  пре  почетка  јавног  отварања  понуда  дужан  је  да  поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда,  које  је  заведено  код  понуђача,  оверене  печатом  и  потписано  од  стране
одговорног лица понуђача. 

6.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

6.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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Понуђач  може  да  измени,  допуни  или  опозове своју  понуду  до  истека  рока  за
подношење понуда. 
Све  измене  или  допуне  достављају  се  наручиоцу  у  затвореној  коверти  са
назнаком:,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ'' или  ,,ДОПУНА ПОНУДЕ'' за ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА БР. 7Р/15: Одржавање локалних и махалских путева – Не отварати –

Понуђач може да опозове већ поднету понуду, уз писани захтев за опозив, до истека
рока за  подношење понуда.  Ако то  уради  после истека  рока за  подношење понуда
наручилац  је  овлашћен  да  уновчи  средство  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност
понуде.

6.5. 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 

6.6.  Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од
40%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

6.7. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА   

6.7.1.Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, (ПРИЛОГ БР 12)
а који обавезно садржи податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање.

 
 
6.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК 

Исплата  ће  се  вршити  по  испостављању  месечних  ситуација,  сачињених  на
основу  оверене  грађевинске  књиге  изведених  радова  и  јединичних  цена  из
усвојене понуде, потписаних од стране стручног надзора Наручиоца .

Рок  за  исплату  месечних  ситуација  за  радове  не  може  бити  дужи  од  45
(четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације.

Окончана  ситуација  у  висини  од  10%  укупне  вредности  изведених  радова
испоставља  се  наручиоцу  тек  након  извршене  примопредаје  и  коначног
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обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном
обрачуну за изведене радове.

Гарантни рок за извршене радове не може бити краћи од 2 године. 

6.9.  ВАЛУТА  И  НАЧИНА  НА  КОЈИ  МОРА  БИТИ  НАВЕДЕНА  ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ 

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
 
Укупна вредност мора бити исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 
цена има предност у случају несагласности. 

6.10.  ВРСТА,  САДРЖИНА,  НАЧИН  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНА  И  РОКОВИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Потписивањем  изјаве (Образац  бр.10), понуђач  се  обавезује  да  у  случају  доделе
уговора у року од 15 дана од дана закључења уговора, достави полису осигурања  од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време
трајања уговора. 

Понуђач је у обавези да уз понуду обавезно достави и следећа средства финансијског
обезбеђења:  ПРИЛОГ БР.9

1. Бланко соло меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде у висини
10% од вредности понуде и роком важења од 60 дана од дана отварања понуда.
Меница треба да буде печатирана и потписана од стране овлашћеног лица понуђача, а
менично овлашћења да садржи клаузуле „безусловно“, „платива на први позив“ „без
права  на  приговор“.  Доставити  и  фотокопију  картона  депонованих  потписа
овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и
потврду банке  о  извршеној  регистрацији  менице.  У меничном овлашћењу треба  да
стоји да ће се меница реализовати у следећим случајевима: 
- Ако је понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без
сагласности Наручиоца, 
- Ако је понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од
Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, 
-  Ако  понуђач  не  обезбеди  или  одбије  да  достави  банкарску  гаранцију за  добро
извршење посла у висини 10% од вредности уговора.

2. Оригинална писма о намери банке за издавање неопозивих и безусловних
банкарских гаранција, плативих на први позив без приговора и то:

12



 Оригинал  писмо  о  намерама  банке  за  издавање  неопозиве  и
безусловне  гаранције  за  добро извршење посла,  плативе на  први
позив  без  приговора,  у  износу  од  10%  од  вредности  уговорених
радова  и са роком важности 60 (шездесет) дана дуже од уговореног
рока  за  завршетак  радова  (гласи  на   Општину  Димитровград)-
ПРИЛОГ БР.10

 Оригинал  писмо  о  намерама  банке  за  издавање  неопозиве  и
безусловне  гаранције  за  отклањање  недостатака  у  гарантном
року,  плативе  на  први  позив  без  приговора,  у  износу  од  5%  од
вредности уговора и са роком важности 15 (петнаест)  дана дуже од
уговореног  гарантног  рока  (гласи  на  Општину  Димитровград)  –
ПРИЛОГ БР.11

6.11 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  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. 

6.12. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА:
У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у
писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је
обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде,
достави одговор,  у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива. 

6.13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

6.14.  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА  У  СИТУАЦИЈИ
КАДА  ПОСТОЈЕ  ДВЕ  ИЛИ  ВИШЕ  ПОНУДА  СА  ИСТОМ  ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ 

У случају постојања две или више понуда  са истом понуђеном ценом,  предност ће
имати  понуда са   краћим роком завршетка радова. У случају постојања две или више
понуде  са истом понуђеном ценом и истим роком завршетка радова,   предност  ће
имати  понуда са дужим роком плаћања . 

6.15. При састављању понуде понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштита
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животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у
време  подношења  понуде,  а  што  гарантује  потписивањем  ,,Изјаве'',  (Образац
бр.12) 

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

6.17. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом  63.  став  2.  овог  закона  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 става 3. овог члана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
Одредбе ст. 3. и 4. члана 149. не примењују се у случају преговарачког поступка без
објављивања  позива  за  подношење  понуда,  ако  подносилац  захтева  или  са  њим
повезано лице није учествовао у том поступку.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права
је десет 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 захтева из ст. 3. и 4. овог
члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је  у  истом поступку  јавне  набавке  поново  поднет  захтев  за  заштиту  права  од
стране  истог  подносиоца  захтева,  у  том  захтеву  се  не  могу  оспоравати  радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев  за  заштиту права  не  задржава даље активности  наручиоца  у  поступку  јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона. 
Наручилац објављује  обавештење о поднетом захтеву за  заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ ЗЈН.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара: 
1) број жиро рачуна: 840-30678845-06,
2) шифра плаћања 153 или 253
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3) позив на број: 97 50-016, 
4) сврха уплате: Републичка административна такса, ЈН број 7Р/15
5) назив наручиоца, 
6) корисник: Буџет Републике Србије. 
7) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата републичке административне таксе,
8) потпис овлашћеног лица банке.
Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона мора
да: 
1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
2)  да  представља  доказ  о  извршеној  уплати  републичке  административне  таксе  (у
потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је
уплата таксе реализована),
Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати
републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата републичке административне таксе; Потврда издата од стране
Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред
поменуте  елементе,  за  подносиоце  захтева  за  заштиту  права  (корисници  буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници  јавних  средстава)  који  имају  отворен  рачун  у  оквиру  припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
Потврда  издата  од  стране  Народне  банке  Србије,  која  садржи све  напред  поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

6.18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен
у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
(Образац бр.14)

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:
 
7.1.  Опште  податке  о  понуђачу,  односно  сваком  понуђачу  из  групе  понуђача,  као  и
подизвођачима  (пословно  име  или  скраћени  назив  из  одговарајућег  регистра,  адреса
седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)
 
7.2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити
краћи од 30 дана.
 
7.3. Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора. 

7.4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и
делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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8. МОДЕЛ УГОВОРА 
(Образац бр.13)

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора,
парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе
уговора.

У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора врши
понуђач, а када се ради о групи понуђача  овлашћени члан групе понуђача.

9.СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Структура цена је дефинисана кроз образац понуде и предмер и предрачун радова.
 
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
(Образац бр.15)

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средства обезбеђења. 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
(Образац бр.11)
Изјавом  о  независној  понуди  понуђач  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу  потврђује  да  је  понуду  поднео  независно,  без  договора  са  другим
понуђачима или заинтересованим лицима. 
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Образац 1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

РЕДНИ
БРОЈ

ПРИЛОГА/
ОБРАСЦА 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Документ
достављен

Заокружити
Да/Не  

Интернет адреса на којој
се  могу  проверити
тражени докази

ПРИЛОГ
БР.1

Извод из Агенције за привредне регистре као
доказ да је понуђач регистрован ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.2

Извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства  унутрашњих  послова,  не
старија  од  ДВА  месеца   пре  отварања
понуда.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.3

Потврда  –  Пореске  управе  Министарства
финансија  Републике  Србије  и  Потврда
локалних  пореских  органа  о  измиреним
порезима  и  доприносима  или  потврда  да  се
понуђач  налази у поступку приватизације,  не
старија  од  ДВА  месеца   пре  отварања
понуда.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.4

Важећа  дозвола  надлежног  органа  за
обављање делатности која је предмет јавне
набавке,  ако  је  таква  дозвола  предвиђена
посебним прописом.
(Наручилац  је  утврдио  да   за  потребе
извођења  радова  није  потребна   дозвола
предвиђена посебним прописом)

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.5

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац
БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре.
Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни
подаци  за  2014.  годину,  понуђач  је  у
обавези да достави биланс стања и биланс
успеха за 2014.год.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.6

Списак  изведених  радова  у  минималном
износу од 13.000.000,00 динара ( са пдв-ом), са
потврдом  наручиоца  и  фотокопије  уговора  и

ДА НЕ
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окончаних ситуација. 

ПРИЛОГ
БР.7

фотокопије  радних  књижица  заједно  са
фотокопијом М3А обрасца или доказ да су
ангажовани  одговарајућим  уговором  у
складу са Законом о раду  ( уговор о раду,
уговор  о  делу,  уговор  о  привременим  и
повременим пословима...),  за  минимум  15
радно  ангажованих  радника од  којих је  1
дипломирани  грађевински  инжењер  са
лиценцом  за  одговорног  извођача  радова
број  410  или  412  или  415  и  потврдом
инжењерске коморе о важењу истих.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.8

Фотокопије књиговодствене картице основних
средстава  и  фотокопије  пописне  листе  са
стањем  на  дан  31.12.2014.  године  (видљиво
обележено  маркером),заједно  са  фотокопијом
саобраћајне  дозволе  за  моторна  возила.
Техничка  опремљеност  понуђача  може  се
доказати  и  фотокопијом  уговора  о  набавци
опреме односно фотокопијом уговора о закупу
или лизингу.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.9

Бланко соло меница са меничним овлашћењем
за  озбиљност  понуде  у  висини  10%  од
вредности понуде и роком важења од 60 дана
од дана отварања понуда.

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.10

Оригинал  писмо  о  намерама  банке  за
издавање неопозиве и безусловне гаранције
за  добро  извршење  посла, плативе  на  први
позив  без  приговора,  у  износу  од  10%  од
вредности  уговорених  радова   и  са  роком
важности  60  (шездесет)  дана  дуже  од
уговореног рока за завршетак радова (гласи на
Општину Димитровград)

ДА НЕ

ПРИЛОГ
БР.11

Оригинал  писмо  о  намерама  банке  за
издавање неопозиве и безусловне гаранције
за  отклањање  недостатака  у  гарантном
року,  плативе на први позив без приговора, у
износу од 5% од вредности уговора и са роком
важности  15  (петнаест)   дана  дуже  од
уговореног  гарантног  рока  (гласи  на
Општину Димитровград) 

ДА НЕ

ПРИЛОГ
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БР.12
Споразум групе понуђача

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.1

Образац  за  оцену  испуњености  услова
понуђача и члана групе понуђача из члана 75.и
76. Закона о јавним набавкама

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.1а

Образац  за  оцену  испуњености  услова
подизвођача из члана 75.и 76. Закона о јавним
набавкама

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.2

Подаци о понуђачу
ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.3а

Изјава  понуђача  да  не  наступа  са
подизвођачима ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.3б

Изјава понуђача о ангажовању подизвођача ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.4 Општи подаци о подизвођачу

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.5

Изјава чланова групе који подносе заједничку 
понуду ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.6

Општи подаци о члану групе понуђача ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.7

Изјава понуђача о одговорном извођачу, који 
ће решењем бити именован за извођење радова

ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.8

Списак изведених радова
ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.9

Потврда Наручиоца о изведеним радовима ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.10

Изјава о прибављању полисе осигурања ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.11

Изјава о независној понуди ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.12

Изјава понуђача
ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.13

Модел уговора ДА НЕ

ОБРАЗАЦ Понуда ДА НЕ
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БР.14
ОБРАЗАЦ

БР.15
Предмер и предрачун радова ДА НЕ

ОБРАЗАЦ
БР.16

Трошкови припреме понуде ДА НЕ

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ  У  ПОТРЕБНОМ  БРОЈУ  ПРИМЕРАКА  ЗА  СВАКОГ  ЧЛАНА  ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА.

Понуђачи  који  су  регистровани  у  регистру  који  води  Агенција  за  привредне
регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1 тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре,  који је јавно доступан на интертнет страници
Агенције за привредне регистре.

Понуђачи  који  су  регистровани  у  Регистру  понуђача  који  води  Агенција  за
привредне регистре не морају да доставе доказе из члана 77. став 1 тач. 1)до 3).

Понуђач има обавезу да у понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача,
уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тач.1)
до 3) Закона о јавним набавкама ( Изјава на меморандуму понуђача или копија
Решења из  Агенције за привредне регистре).
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Датум:    _______________

Потпис овлашћеног лица:

М.П.                       ______________________



Образац 1а

Образац за оцену испуњености услова  ПОДИЗВОЂАЧА из члана 75.и 76. Закона
о јавним набавкама

Бр.прилога ДОКУМЕНТ

Прилог уз
понуду

Заокружити
ДА или НЕ

Интернет адреса на
којој се могу

проверити тражени
докази

1.
Извод из Агенције за привредне регистре 

ДА НЕ

2.

Извод  из  казнене  евиденције,  односно
уверења  надлежног  суда  и  надлежне
полицијске  управе  Министарства
унутрашњих  послова,  не  старија  од  ДВА
месеца  пре отварања понуда.

ДА НЕ

3.

Потврда  –  Пореске  управе  Министарства
финансија  Републике  Србије  и  Потврда
локалних  пореских  органа  о  измиреним
порезима и доприносима или потврда да се
понуђач налази у поступку приватизације, не
старија  од  ДВА  месеца   пре  отварања
понуда.

ДА НЕ

Напомена:

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ  У  ПОТРЕБНОМ  БРОЈУ  ПРИМЕРАКА  ЗА
ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Понуђач није дужан да доставља доказе за подизвођача,  који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да наведе интернет
адресе на којима могу да се провере тражени докази.
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Датум:    _______________

Потпис овлашћеног лица:

М.П.                       ______________________



  
Образац 2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Назив понуђача

Седиште и адреса Понуђача

Одговорно лице (потписник уговора)

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун предузећа и банка

Матични број понуђача

Порески број предузећа – ПИБ

ПДВ број

  

              Датум:    _______________                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

             ____________________________________

     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 М.П.               ____________________________________
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Образац 3а

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,  у понуди за
јавну  набавку  радова,  бр.7Р/15:  Одржавање  локалних  и  махалских  путева,
изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.
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Образац 3б

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке радова, бр.7Р/15: Одржавање локалних и
махалских путева, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

Редни бр.
Назив

подизвођача
Позиција радова

које изводи

Учешће подизвођача
у понуди

(процентуално)

1.

2.

3.

Датум: _______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

Максимално учешће подизвођача је 40% од укупне вредности понуде
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Образац 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Наслов и седиште подизвођача

Одговорна особа

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

E-mail

Текући рачун подизвођача

Матични број подизвођача

Порески број подизвођача – ПИБ

ПДВ број подизвођача

ОБРАЗАЦ  КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА

    Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

       ____________________________________

      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

      М.П.                 ____________________________________
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Образац 5.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ
ПОНУДУ

Број понуде: _____________
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку
радова, бр. 7Р/15 -  Одржавање локалних и махалских путева.

Овлашћујемо  члана  групе  ______________________________  да  у  име  и  за  рачун
осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

ПУН НАЗИВ,
СЕДИШТЕ,

ЧЛАНА ГРУПЕ

ВРСТА РАДОВА
КОЈЕ ЋЕ

ИЗВОДИТИ ЧЛАН
ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ

(процентуално)

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

И ПЕЋАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ

Овлашћени члан:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:

М.П.

Датум____________________
Учешће овлашћеног  члана групе не може бити мање од  40% од укупне
вредности понуде.
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Образац 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

Назив члана групе понуђача

Седиште и адреса члана групе 
Понуђача
Одговорно лице члана групе 
(потписник уговора)

Особа за контакт

Телефон

Телефакс

Е-mail

Текући рачун предузећа и банка

Матични број понуђача

Порески број предузећа – ПИБ

ПДВ број

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац  у потребном броју за сваког члана 
   групе понуђача.

    Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

       ____________________________________

      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                         М.П.              ____________________________________
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Образац   7  .

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ
БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Бр. Име и презиме Број лиценце
Назив привредног субјекта који ангажује

одговорног извођача:

1.

2.

3.

      Датум: _____________
  

                                                                                       Потпис одговорног лица 
 

                                                               М.П.                 ________________________

Напомена:  Потписује и оверава одговорно лице понуђача који наступа самостално или са 

подизвођачем, односно овлашћени члан групе понуђача .
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Образац 8
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

У  складу  са  чланом  77.  Закона  о  јавним  набавкама  прилажемо  Списак  изведених
грађевинских радова из области нискоградње , који су исти или слични предмету јавне
набавке ( у претходних осам година 2007,2008, 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013 и 2014) 

Редни
број

Предмет уговора
Вредност

радова
Назив наручиоца

Укупна вредност уговора:

Датум: ____________________ Потпис одговорног лица
 

_______________________

М.П.
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Образац 9.

ПОТВРДА
_____________________________________ 

(Назив наручиоца) 
_____________________________________ 

         (Адреса) 

Овим потврђујемо да је предузеће 
________________________________________________________________________ , 
из 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ , 

(заокружи  облик  наступања:  а)  самостално;  б)  члан  групе;  ц)  овлашћени  члан;  д)
подизвођач) 

за потребе Наручиоца: _____________________________________________________ 

квалитетно и у уговореном року извршило радове : 
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

                           (навести врсту  радова) 

у вредности од ___________________________________ динара без пдв-а, 
односно у вредности ______________________________ динара са пдв-ом 
а на основу уговора број ____________________________ од _________________. 

Ова  Потврда  се  издаје  ради  учешћа  у  ЈН  бр.7Р/15 -  Одржавање  локалних  и
махалских путева  и у друге сврхе се не може користити. 

Особа за контакт Наручиоца: ______________________________, 
Телефон: _________________ 

Датум:____________________ Потпис овлашћеног лица Наручиоца 
_______________________________

М.П.
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Образац 10.

ИЗЈАВА
О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да
ћемо,  уколико  у  поступку  јавне  набавке  бр.  7Р/15,  за  набавку  радова:  Одржавање
локалних и махалских путева, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија,
те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова у року од 15 дана од
дана  закључења  уговора,  доставити  полису  осигурања  од  одговорности  за  штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време уговора. 

Датум: _______________  Потпис овлашћеног лица 

       ___________________________ 

М.П. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћени  члан групе понуђача .
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Образац 11.

ИЗЈАВА
О

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо  под  пуном  материјалном,  моралном  и  кривичном  одговорношћу  да
наступамо  независно  у  поступку  јавне  набавке  радова:  Одржавање  локалних  и
махалских  путева број  ЈН  7Р/15,  без  договора  са  другим  понуђачима  и
заинтересованим лицима. 

Датум: _______________  Потпис овлашћеног лица 

       ___________________________ 

М.П. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћени  члан групе понуђача .
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Образац 12.
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном, моралном  и кривичном одговорношћу изјављујем да сам
при састављању понуде у поступку јавне набавке бр:7Р/15 -  Одржавање локалних и
махалских путева, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

Датум:______________________                    Име и презиме овлашћеног лица

                                                             ____________________________
                                         м.п.                        
                                                                     Потпис овлашћеног лица
                             
                                                             ____________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћени  члан групе понуђача .
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Образац бр.13
МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

 ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. Општина Димитровград, ул. Балканска 2. , коју заступа  председник Небојша
Иванов, дипл.прав,  ПИБ 101045378, матични број  06867804 (у даљем тексту:
Наручилац)
и  

2. ______________________________________,  са седиштем у ________________,
ул.  ________________  бр.  ______,  које  заступа  директор
____________________________, ПИБ  __________________  матични  број
_________________,  текући  рачун  број  __________________ отворен  код
______________________ банке (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

             Уговорне стране констатују да је Наручилац доделио Извођачу, уговор  -
Одржавање  локалних  и  махалских  путева,  по  спроведеном  отвореном  поступку
јавне набавке радова бр. 13Р/15.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на одржавању локалних и махалских путева,
и ближе је одређен усвојеном понудом заведном код Извођача под бр._________ дана
_____ 2015.године и код Наручиоца под бр. _____________ дана _______.2015. године. 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему,
неопходну за  реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са
важећим прописима и стандардима.

Члан 3.

ВРЕДНОСТ РАДОВА - ЦЕНА
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Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора
износи:

УКУПНО без ПДВ: ______________________ РСД
ПДВ 20 %: ______________________ РСД
УКУПНО са ПДВ: ______________________ РСД

(Словима:
____________________________________________________________________),
а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр._______ од
________ 2015.године.

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 2.овог уговора, исплати
Извођачу радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по
испостављеним привременим месечним и окончаној ситуацији. 

Уговорена  цена  је  фиксна  по  јединици  мере  и  не  може  се  мењати  услед
повећања цене елеменатана на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора цена
обухвата  и  трошкове  организације  градилишта,  осигурања  и  све  остале  заваршене
трошкове Извођача.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац  се  обавезује  да,  за  извођење  радова  из  члана  2.  овог  уговора,  исплати
Извођачу средства у  износу од ______________________ динара без  ПДВ-а, односно
износ  од  ___________________ динара  са  ПДВ-ом,   која  су  обезбеђена  Одлуком  о
буџету општине Димитровград за 2015.год., раздео 1,  глава 19  Комунална и путна
област, функција 620 одржавање путева, програмска активност 0701-0002, позицији 16
и 17, економска класификација 4251- Локални путеви и махалски путеви- чишћење и
Локални путеви и махалски путеви-одржавање.

Члан 5.

Исплата  изведених  радова  из  члана  2.  овог  уговора  вршиће  се  по
испостављеним привременим месечним и окончаној ситуацији, сачињеним на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде
заведене код Извођача под бројем _____________ дана _________.2015. године и код
Наручиоца под бројем _____________ дана __________.2015. године, потписаним од
стране стручног надзора Наручиоца. 

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од 10% укупне вредности
изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног
обрачуна  изведених  радова  и  сачињавања  записника  о  примопредаји  и  коначном
обрачуну за изведене радове.
 Уколико Наручилац  делимично оспори испостављену ситуацију,  дужан је  да
исплати неспорни део ситуације.
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Наручилац  задржава  право  да  динамику  уплате  средстава  усклађује  са
ликвидним могућностима буџета Општине Димитровград.

Члан 6.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију,
извођач  доставља  стручном  надзору  Наручиоца,  који  ту  документацију  чува  до
примопредаје  и  коначног  обрачуна,  у  супротном  се  неће  извршити  плаћање  тих
позиција, што извођач признаје без права приговора.

РОК  ЗА ЗАВРШЕТАК  РАДОВА

Члан 7.

Рок за завршетак радова је _______  календарских дана од дана увођења у посао.
Уколико  временски  услови  не  дозвољавају  извођење  радова,  налогом

Наручиоца, извођење одређених радова се може продужити анексом уговора.
Датум  увођења  у  посао  стручни  надзор  Наручиоца  уписује  у  грађевински

дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених
услова:

- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора,
- да је стручни надор Наручиоца дао сагласност на почетак радова, 
- да је Наручилац омогућио извођачу несметан прилаз градилишту,
Под  роком завршетка  радова  сматра  се  дан  њихове  целовите  спремности  за

примопредају што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и немогу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 8.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:
-  прекида  радова  који  трају  дуже  од 2  (два)  дана,  а  нису изазван  кривицом

Извођача,
- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону.

Захтев за продужење рока извођач писмено подоноси Наручиоцу у року од 2
(два) дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног
рока за завршетак радова.

Уговорени рок  је  продужен  када  уговорене  стране  у  форми Анекса  уговора
постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у
рад  више  извршилаца  без  права  на  захтевање  повећаних  трошкова  или  посебне
накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.

Уколико  Извођач  не  изврши  радове  у  уговореном  року  дужан  је  да  плати
Наручиоцу  уговорену  казну  у  висини  1о/оо (један  промил)  од  укупно  уговорене
варедности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи
од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорене  казне  Наручилац  ће  извршити,  без  претходног  пристанка
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете,
односно  поред  уговорене  казне  и  разлику  до  пуног  износа  претрпљене  штете.
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 10.

Извођач  се  обавезује  да  изведе  радове  у  складу  са  важећим  техничким
прописима,  стандардима  и  законима,  и  овим  уговором  и  да  по  завршетку  радова
изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује да:
-  пре  почетка  радова  наручиоцу  достави  Решење  о  именовању  одоговрног
извођача радова,
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине,
-  пре  почетка  радова  прописно  огради,  физички  осигура  и  видно  обележи
градилиште на којим изводи радове,
-  по  завршеним радовима  одмах писмено  обавести  наручиоца  да  је  завршио
радове и да је спреман за њихову примопредају,
-  испуни  све  уговорене  обавезе,  стручно,  квалитетно,  према  важећим
стандардима за ту врсту послова и у уговореном року,
-  обезбеди  довољну  радну  снагу  на  градилишту  и  благовремену  испоруку
уговореног  материјала  и  опреме  потребне  за  извођење  уговором  преузетих
радова,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта  свих  материјала  и  слично,  тако  да  се  Наручилац  ослобађа  свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о
заштити животне средине и радно-правних прописа за вареме укупног трајања
извођења радова до предаје радова Наручиоцу,
-  да  уредно  води  све  књиге  предвиђене  законима  и  другим  прописима
Републике Србије који регулишу ову област,
- да омогући несметано вршење стручног надзора 
-  поступи  по  свим  примедбама  и  захтевима  Наручиоца  датим  на  основу
извршеног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова,  замену
набављеног  или  уграђеног  материјала,  опреме,  уређаја  и  постројења  или
убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова
извођења радова,
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- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се
утврде неправилности и недостаци,
-  гарантује  квалитет  изведених  радова и  употребљеног  материјала,  с  тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове, извођач мора да
приступи  у  року  од  5  (пет)  дана  од  дана  пријема  писменог  обавештења
Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 11.

Наручилац  се  обавезује  да  Извођачу  плати  уговорену  цену  из  члана  3.  под
условима и на начин одређен чланом 4. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку
радова, прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза  Извођача,  о  чему  закључује  посебан  уговор  са  стручним  надзором  или  га
именује решењем.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао,  и обезбеђујући му несметан
прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун са стручним надзором и Извођачем радова.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА

Члан 12.

Извођач  се  обавезује  да,  у  року  од  15  (петнаест)  дана  од  дана  обостраног
потписивања уговора, Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и то:

-   Банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности
уговорених  радова,  односно  ______________  динара  са  ПДВ,  и  са  роком
важности 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, с
тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и
продужење  рока  важења  банкарске гаранције  за  број  дана  за  који  ће  бити
продужен рок за завршетак.
Након  успешне  примопредаје  радова,  односно  у  року  од  5  (пет)  дана  од
потписивања  записника  о  примопредају  и  коначном  обрачуну,  гаранција  за
добро извршење посла се гаси.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу и:

- Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу
од 5% од вредности  изведених  радова са  ПДВ за  које се  даје  гаранција,  са
роком важења 15 (петнаест) дана дуже од уговореног гарантног рока.
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Банкарске  гаранције  из  става  1  овог  члана  морају  гласити  на  општину
Димитровград и  имати клаузуле “НЕОПОЗИВА”, “БЕЗУСЛОВНА”, “ПЛАТИВА НА
ПРВИ ПОЗИВ”, “БЕЗ ПРАВА НА ПРИГОВОР”. 

Члан 13.

Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора,
осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све  време
трајања овог уговора, односно до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника
о примопредаји. 

Извоћач је такође дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог
уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену
трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за
цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок извођења продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека
уговореног рока,  полисе осигурања из става 1.  и 2.  овог члана,  са новим периодом
осигурања.

Извођач је обавезан да спроведе све потребне мере заштите на раду, као и мере
противпожарне заштите.

Члан 14.

Гарантни рок за све изведене  радове,  је ___ (______) године и рачуна се од
датума примопредаје радова. Гарантни рок за уграђену опрему материјале је у складу
са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака
у  гарантном  року  уколико  Извођач  на  писмени  позив  Наручиоца  не  отклони
недостатке  на  изведеним  радовим,  односно  не  усклади  квалитет  материјала  и
изведених радова са захтевима Наручиоца.

Гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року Наручилац сме да наплати
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана
пријема писменог захтева Наручилаца.

У  том  случају  Наручилац  може  ангажовати  другог  извођача  и  недостатке
отклонити  по тржишним ценама  у  складу са  правним стандардом  о  пажњи доброг
привредника.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА
Члан 15.

За укупан  уграђени материјал Извођач мора да има сертификате  квалитета и
атесте који се захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима, а
за радове те врсте. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима
и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.

У  случају  спора  меродаван  је  налаз  овлашћене  организације  за  контролу
квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала,
поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
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У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта и животне средине 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.

Члан 16.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача: 

1. ______________________________________, са седиштем у 
_____________________, 

ул. _______________________ бр. ___, Матични 
број________________ПИБ_____________,  
2. ______________________________________, са седиштем у 

_____________________, 
ул. _______________________ бр. ___, Матични 
број________________ПИБ_____________,  

односно у групи понуђача коју чине: 

1. ______________________________________, са седиштем у 
_____________________, 

ул. _______________________ бр. ___, Матични 
број________________ПИБ_____________,  
2. ______________________________________, са седиштем у 

_____________________, 
ул. _______________________ бр. ___, Матични 
број________________ПИБ_____________,  

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те
и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач  одговара  Наручиоцу  за  извршење  уговорених  обавеза  неограничено
солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача. 

Члан 17.

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  од Наручиоца,  Извођач радова ће извести
вишак радова.  Јединичне цене за све позиције из предмера радова, усвојене понуде
извођача бр._______ од __________ 2015.године, за које се утврди постојање вишка
радова остају фиксне и непромењене, а извођење вишка радова од 10% количине неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
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Члан 18.

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 изазване су променом тла, дејство воде
или другим ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети у
току израде инвестиционо-техничке 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 19.

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.

Фактички  обављени  накнадни  радови,  без  писмено  закљученог  уговора  су
правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 20.

Извођач  о  завршетку  уговорених  радова  обавештава  Наручиоца  и  стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова и коначни обрачун се врши комисијски, најкасније у року
од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два)
представника  Наручиоца  и  1  (један)  представник  Извођача  уз  обавезно  присуство
стручног надзора Наручиоца  одговорног извођача радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 
Садржину записника о примопредаји и коначном обрачуну одређује Наручилац,

а он обавезно мора да садржи предмет односно назив радова који су извођени, период
у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршених
радова и др.  

Извођач  је  дужан  да  приликом  примопредаје  радова  преда  Наручиоцу,
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала, у три 3 (три) примерка са
приложеним атестима, за оне радове за које је то одређено планом одржавања.

Грешке,  односно  недостатке,  које  утврди  Наручилац  у  току  извођења  или
приликом  преузимања  и  предаје  радова,  Извођач  мора  да  отклони  без  одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не
отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу
на рачун Извођача радова.
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Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на
коришћење изведене радове.

Члан 21.

Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује  Комисија  за
примопредају  и  коначни  обрачун  на  бази  стварно  изведених  радова  оверених  у
грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде
које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова.
Садржину записника о коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно

мора да садржи комплетно финансијско сравњење.
Окончана  ситуација  за  изведене  радове  се  испоставља  се  Наручиоцу,

истовремено са записником о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

РАСКИД УГВОРА
Члан 22.

Наручилац  задржава  право  да  једнострано  раскине  овај  уговор  у  следећим
случајевима:

- ако  се  на  основу  грађевинског  дневника  утврди  да  извођач  неоправдано
касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана, 

- ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за
уговорену врсту радова, а извођач није поступио по примедбама стручног
надзора,

- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац  задржава  право  да  једнострано  раскине  уговор  и  у  случају

недостатка  средстава  за његову реализацију или других оправданих разлога  који се
нису могли предвидети у тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је
предмет,  заједничка  комисија  сачиниће  записник  о  до  тада  стварно  изведеним
радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговореној страни.

У случају  раскида  уговора,  извођач  је  дужан да  изведене  радове обезбеди  и
сачува  од  пропадања,  као  и  да  наручиоцу  преда  комплетну  градилишту  и  другу
документацију.

Члан 23.

У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која
настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу
без права приговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 24.

За  све  што  овим  уговором  није  посебно  предвиђено  примењују  се  одредбе
Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

Члан 25.

Саставни део овог уговора чини:

- Понуда Извођача, број _________ од _______. 2015. године.

Члан 26.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне
стране решаваће споразумно и мирним путем.

Спорови који не могу бити решени мирним путем решаваће се пред месно
надлежним судом.

Члан 27.

         Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 28.

         Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу
оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА:  ЗА НАРУЧИОЦА:
Овлашћено лице       Председник

        општине Димитровград

___________________________ ________________________
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Образац  бр.14

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЛИ ОВЛАШЋЕНОМ ИСПРЕД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

Назив и седиште:

Матични број:

ПИБ:

Особа за контакт:

На  основу  позива  за  подношење  понуда  за  јавну  набавку  радова  бр.  7Р/15  –
Одржавање локалних и махалских путева,  дајемо следећу
                                                 

ПОНУДУ
Број: __________________ од ______.2015.године

Да  квалитетно  извршимо  све  радове  у  складу  са  наведеним  условима  из
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:

Словима: _____________________________________________________________________

ПДВ 20 %:

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ:

Словима: _____________________________________________________________________

За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (________) подизвођача (уписати број
подизвођача).                                                               словима             
 

Подизвођач:
Проценат укупне

вредности

1.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт
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2.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

3.
Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

Јавну набавку извршићемо у групи од ____ (______________) понуђача коју чине:  

      словима

                                                                                       

Чланови групе понуђача:
Проценат укупне

вредности

1.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

2.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

3.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

4.

Назив и седиште
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

 Начин плаћања. По испостављању месечних и окончане ситуације ситуација у року 
од ______ дана од дана пријема оверене ситуације.( не дужи од 45 дана).

 Важност понуде: износи ____   дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).

 У цену су урачунати сви зависни трошкови до места извођења радова.

 Понуда се односи на целокупну набавку.

 Прихватамо све услове наведене у моделу уговора.

 Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.
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 Рок завршетка радова је _____  радних дана од дана увођења у посао. ( не дужи од  60
дана).

 Гарантни рок за све изведене радове је ____ (__________) године од дана примопредаје
изведених радова.( не краћи од 2 године.)     
                   

                                             Име и презиме овлашћеног лица

 
________________________

                                                                                    
                                                                                                 Потпис овлашћеног лица

М.П.                        ___________________________
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    Образац  бр.15

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.  ЗЈН став 1.  ("Сл. гласник РС" број  124/2012,14/15 и 68/15),
прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број _________________
од  ____________2015.  године  у  отвореном  поступку   број  ЈНМВ  7Р/15 –    Одржавање
локалних и махалских путева.

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС

1.

2.

3.

4.

УКУПНО динара:

  (Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде) 

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и
не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају  обуставе  потупка  јавне набавке из  разлога  који су на  страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у
складу  са  техничким  спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања  средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан
од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  печатом оверен  Образац  трошкова  припреме
понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

                Датум:                                            Потпис овлашћеног лица понуђача:

___________________                            м.п.                  __________________________________
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        Образац бр.16
Менично писмо – овлашћење -  за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику,  садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИКА: ___________________________ (унети одговарајуће податке     
МБ: ___________________________ дужника – издаваоца менице)
ПИБ: ___________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН:  __________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
-за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: Општина Димитровград,  Балканска  бр.  2 (у  даљем  тексту
Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену  (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да
предату  меницу  број  _______________________(унети  серијски  број  менице)  може
попунити  у  износу  од  _______________________
(__________________________________________________________________динара),
за озбиљност понуде.  Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ
од ____________________ (____________________________________________динара)
и да безусловно  и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим
прописима   изврши  наплату  са  свих  рачуна  Дужника
___________________________________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице-назив, место и адресу) код
банака, а у корист Повериоца - Општине Димитровград, Балканска 2:  840-35640-05.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћања изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да
на  рачунима  уопште  нема  или  нема  довољно  средстава  или  због  поштовања
приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора
на задужење  и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
Дужника,  статусних  промена  или  оснивања  нових  правних  субјеката  од  стране
дужника.  Меница  је  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  за  заступање  Дужника
________________________________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Меница ће се реализовати у следећим случајевима: 
- Ако је понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без
сагласности Наручиоца, 
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- Ако је понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од
Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, 
-  Ако  понуђач  не  обезбеди  или  одбије  да  достави  банкарску  гаранцију за  добро
извршење посла у висини 10% од вредности уговора. 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је
1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.

Издавалац менице

____________________________ _____________________________
           (место и датум)           (печат и потпис овлашћеног лица)

49



ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                          ЈАВНА НАБАВКА БР. 7Р/15 – 
                        Одржавање локалних и махалских путева

ДЕО II
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Образац бр.17

Предмер и предрачун радова
(Техничка спецификација)

                                                            

51



       ЛОКАЛНИ И МАХАЛСКИ ОШТИНСКИ ПУТЕВИ 
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  У 2015. ГОДИНИ 

I ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

1.  Жељуша – Бански Дол – Поганово -------------------------    15,0 км
 
 1.  Машинско ручни ископ одводних јаркова и корекција.
       Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 90% са
       ручним дотеривањем 10% утовар у камион и 
       превоз до 5км.
                                                                                                                                              м3       600   х                       =   
 2.    Набавка транспорт и постављање пропуста од
        армирано бетонских цеви Ø  800 са уливном шахтом 
        изливним крилима. Пропуст дужине 5м.
        Обрачун по комплетно постављеном пропусту.
                                                                                                   ком   4    х                        =       

 3.    Скидање надвишења на банкинама  са одбацивањем
         у страну .  
                                                                                                   м2     3000  х                       =     

 4.     Планирање и ваљање постојећег тампона са додатком
         каменитог матерјала из оближњих налазишта.
         Обрачун по м3 додатог материјала.
                                                                                                    м3        278  х                     =   

5.      Сечење грана и  шибља са одлагањем у страну
         на погодном месту.
                                                                                                                                                    м2    4.000  х                         =   
                                                                                                -----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                   СВЕГА:        
                       
                                                                                     
2.    Жељуша - Грапа  ---------------------------------------------     3  км  

    1.  Набавка транспорт и постављање пропуста од
         армирано бетонских цеви Ø  600 са уливном шахтом 
         изливним крилима. Пропуст дужине 5м.
         Обрачун по комплетно постављеном пропусту.
                                                                                                         ком   2   х                    =      
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   2.    Скидање надвишења на банкинама  са одбацивањем
          у страну .
                                                                                                    м2       1000   х                    =     
   3.    Сечење грана и  шибља са одлагањем у страну
           на погодном месту.
                                                                                                                                                      м2    1000   х                          =    
                                                                                                           -------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                СВЕГА:            
                                                                                                                                                   

3.    Белеш – Прача – Борово – Врапча   --------------------    20,0  км 
  
 1.    Машинско ручни ископ одводних јаркова и корекција.
        Цена обухвата:ископ земље ровокопачем 90% са
        ручним дотеривањем 10% утовар у камион и 
        превоз до 5км.  
                                                                                                                                                          м3     500  х                             =  

  2.   Планирање и ваљање постојећег тампона са додатком
        каменитог материјала из оближњих налазишта.
        Обрачун по м3 додатог материјала.
                                                                                                         м3   800  х                    =    

  3.   Скидање надвишења на банкинама  са одбацивањем
         у страну .
                                                                                                    м2    10.000  х                    =   

  4.    Сечење грана и шибља са одлагањем устрану
         на погодном месту.
                                                                                                                                                        м2     3.000  х                     =   
                                                                                            –-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                         СВЕГА:                                   

4.  Р 244 – Сливница   ----------------------------------------------   1,5 км

   1.   Планирање и ваљање постојећег тампона са додатком
          каменитог материјала из оближњих налазишта.
          Обрачун по м3 додатог материјала.
                                                                                                   м3      100   х                    = 

  2.    Машинско ручни ископ одводних јаркова и корекција.
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          Цена обухвата:ископ земље ровокопачем 90% са
          ручним дотеривањем 10% утовар у камион и 
          превоз до 5км.                                                                 м3      50   х                     =   

   3.     Скидање надвишења на банкинама  са одбацивањем
           у страну .
                                                                                                     м2     1.500  х                  =  
   4.      Сечење грана и  шибља са одлагањем у страну
             на погодном месту.
                                                                                                                                                     м2     1.500   х                  =  

                                                                                           –-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                               СВЕГА:           

5.  Р 244 – Верзар -------------------------------------------------     2,0 км

   1.   Машинско ручни ископ одводних јаркова и корекција.
         Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 90% са
         ручним дотеривањем 10% утовар у камион и 
         превоз до 5км.
                                                                                         м3      150   х                    =           

   2.    Планирање и ваљање постојећег тампона са додатком
          каменитог материјала из оближњих налазишта.
          Обрачун по м3 додатог материјала.
                                                                                          м3         120  х                   =                 
                                              

   3.     Скидање надвишења на банкинама  са одбацивањем
           у страну .
                                                                                          м2     2.000   х                   =  

   4.    Сечење грана и  шибља са одлагањем у страну
           на погодном месту.
                                                                                                                                        м2     1.500     х                 =  

                                                                                            –-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                            СВЕГА:                                                                     

6.      Р 244 -  Г. Невља ----------------------------------------------    2,5 км
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   1.     Сечење грана и  шибља са одлагањем у страну
           на погодном месту.
                                                                                                                                                           м2  1000   х                      =  
                                                                                            –------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                             СВЕГА:                                              

                             

  
7.    Градиње – Бачево ---------------------------------------------   4,0 км

       1.    Сечење грана и  шибља са одлагањем у страну
              на погодном месту.
                                                                                                                                                           м2  1.000   х                =   
                                                                             ------------------------------------------------
                                                                                                                          СВЕГА:              
  

8.    Димитровград – Паскашија   ----------------------------------- 4,0  км

  1.   Машинско ручни  ископ одводних јаркова и корекција.
        Цена обухвата:ископ земље ровокопачем 90% са
        ручним дотеривањем 10% утовар у камион и 
        превоз до 5км.
                                                                                                м3    300  х                       =  

   2.   Набавка транспорт и постављање пропоста од
         армирано бетонских цеви Ø 800 са уливном шахтом 
         изливним крилима. Пропуст дужине 5м.
         Обрачун по комплетно постављеном пропусту.
                                                                                               ком    2     х                       =   

    3.   Скидање надвишења на банкинама  са одбацивањем
           у страну .
                                                                                               м2   3.000   х                       =          
    4.   Сечење грана и  шибља са одлагањем у страну
          на погодном месту.
                                                                                                                                                м2  2.000   х                      =    
                                                                     ----------------------------------------------------
                                                                                                                    СВЕГА:        
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    9.  Радејна – Петрлаш   ---------------------------------------------  4,0  км         
                                          
       1.  Сечење грана и  шибља са одлагањем у страну
             на погодном месту.
                                                                                                                                                 м2  2.000    х                  =   
                                                                                                             ----------------------------------------------------
                                                                                                                      СВЕГА:                  

  10. Смиловци – Височко Одоровци – Гуленовци ------------ 5,5    км

  
    1.    Машинско ручни ископ одводних јаркова и корекција.
           Цена обухвата:ископ земље ровокопачем 90% са
           ручним дотеривањем 10% утовар у камион и 
           превоз до 5км.
                                                                                              м3     100   х                    =    

     
    2.   Сечење грана и  шибља са одлагањем у страну
           на погодном месту.
                                                                                                                                         м2      1.000   х                  =   
                                                                                                            -----------------------------------------------------
                                                                                                               СВЕГА:                         

11.  Пртопопинске Воденице – Мазгош ------------------------ 4,5 км
                                                                                                                                                      
1.     Планирање и ваљање постојећег тампона са додатком
        каменог агрегата 0-32мм.
        Обрачун по м3 додатог материјала                         м3  350    х                     =  
                                                                                               ---------------------------------- 
                                                                                                        СВЕГА:                                
                                                                                      

12. Мазгош – Бребевница ----------------------------------------- 2,0  км

    1  .Машинско ручни ископ одводних јаркова и корекција.
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         Цена обухвата:ископ земље ровокопачем 90% са
         ручним дотеривањем 10% утовар у камион и 
         превоз до 5км.
                                                                                              м3   200   х                         =          
   2.   Планирање и ваљање постојећег тампона са додатком
         каменог агрегата 0-32мм.
         Обрачун по м3 додатог материјала                           м3    80   х                        =            

   3.   Скидање надвишења на банкинама  са одбацивањем
         у страну .
                                                                                            м2  1.000    х                        =    
   4.   Сечење грана и  шибља са одлагање у страну
         на погодном месту.
                                                                                             м2    500    х                         =     
                                                                                                         -------------------------------------------------------
                                                                                        СВЕГА:        
                       
       

13.  Р 121 – Пртопопинци -----------------------------------------  1,0  км

    1.   Машинско ручни ископ одводних јаркова и корекција.
          Цена обухвата:ископ земље ровокопачем 90% са
           ручним дотеривањем 10% утовар у камион и 
           превоз до 5км.
                                                                                          м3     100   х                           =     

    2.   Планирање и ваљање постојећег тампона са додатком
          каменог агрегата 0-32мм.
          Обрачун по м3 додатог материјала.
                                                                                          м3        100   х                               = 

    3.    Сечење грана и  шибља са одлагањем у страну
           на погодном месту.                                                 м2   800   х                        =   
                                                                                                                      ------------------------------------------------
                                                                                       СВЕГА:                                
                

                             
                                                                                                                                                  
14.    Доњи Криводол – Горњи Криводол ------------------------------- 2,5  км

     1.  Машински ручни ископ одводних јаркова и корекција.
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          Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 90% са
          ручним дотеривањем 10% утовар у камион и 
          превоз до 5км.
                                                                                            м3 200    х                         =   
                                                                                                 -------------------------------------------------------
                                                                                        СВЕГА:                               

        
15.     Р 121 – Каменица – Сенокос --------------------------------  5,0  км

    
  
  1.     Планирање и ваљање постојећег тампона са додатком
          каменитог материјала из оближњих налазишта.
          Обрачун по м3 додатог материјала.
                                                                                                м3   200   х                 =           

   2.      Машинско ручни ископ одводних јаркова и корекција.
           Цена обухвата:ископ земље ровокопачем 90% са
           ручним дотеривањем 10% утовар у камион и 
           превоз до 5км.
                                                                                                  м3    500   х                     =    
   3.     Скидање надвишења на банкинама  са одбацивањем
            у страну .
                                                                                               м2     1.500    х                    =      
   4.     Сечење грана и шибља са одлагањем у страну
            на погодном месту                                                   м2   1.000   х                     =      
                                                                                                                      ------------------------------------------------
                                                                                       СВЕГА:        
                                 
                                                                                                                                            
16.   Р 121- Браћевци ------------------------------------------------ 1,5  км

    1.   Планирање и ваљање постојећег тампона са додатком
          каменитог матерјала из оближњих налазишта.
          Обрачун по м3 додатог материјала.
                                                                                                 м3  300    х                  =          

     2    Машинско ручни ископ одводних јаркова и корекција.
           Цена обухвата:ископ земље ровокопачем 90% са
           ручним дотеривањем 10% утовар у камион и 
           превоз до 5км.
                                                                                                 м3      200    х                      =    
     3.  Сечење грана и шибља са одлагањем у страну 
          на погодном месту.
                                                                                                                                                м2   1.000   х                =    
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                                                                     -----------------------------------------
                                                                               СВЕГА:                          

                                                  У К У П Н О   1  -  16 :                                       
      

    II    MАХАЛСКИ ПУТЕВИ

1.   Петачинци – Шаркова махала - Станимировци

  1.   Рад булдозером ТГ 110 -140 на равнању и
        и корекцији трасе . Обрачун по ефективно
        часу машине,
                                                                                       час           20  х                       =            
                 

                     
  2.   Набавка транспорт и постављање пропуста од
        армирано бетонских цеви Ø  800 са уливном шахтом 
        изливним крилима. Пропуст дужине 5м.
        Обрачун по комплетно постављеном пропусту.
                                                                                           ком       2    х                      =      
                                                                      –-------------------------------------------------  
                                                                                                                   Свега:                   
 
                                    
2.   Р 244а – Дел - Трнски Одоровци

  1.  Рад булдозером ТГ 140- 170  на пробијању трасе.
       Обрачун по ефективно утрошеном часу.
                                                                                        Час        40  х                       = 
  2.  Ваљање постељице новопробијене трасе.
       Обрачун по ефективно утрошеном часу.
                                                                                        Час         5   х                       =     
                                                                      -------------------------------------------------------
             
                                                                                                        Свега :                                  

3.   Врапча – Мирчина падина

  1.  Рад булдозером ТГ 140- 170  на пробијању трасе.
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      Обрачун по ефективно утрошеном часу.
                                                                                        Час    15   х                    =  
  2. Ваљање постељице новопробијене трасе.
      Обрачун по ефективно утрошеном часу.
                                                                                         Час    5   х                     =     
                                                                      -------------------------------------------------------
                                                                                                                     Свега :                     

4. Боровско поље – Тудовица

1.  Рад булдозером ТГ 140- 170  на пробијању трасе.
     Обрачун по ефективно утрошеном часу.
                                                                                        Час   15   х                       =  
2.  Ваљање постељице новопробијене трасе.
     Обрачун по ефективно утрошеном часу.
                                                                                           Час    5  х                      =     
                                                                       -------------------------------------------------------
                                                                                                                           Свега :               

                                                                                      УКУПНО    1  -  4 :                 

                                                      
               I      ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ                        _____________
              II    MАХАЛСКИ ПУТЕВИ                      _____________

                                  УКУПНО  I   +  II    : _______________         

ПДВ-е:       ____________________

        
  УКУПНО са ПДВ-ом:_______________

                                       

Датум:_______________                                                    Потпис овлашћеног лица

М.П.                        ___________________________
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