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Житиште, јул, 2017. год.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:
Општина Житиште, 23210 Житиште, ул.Цара Душана бр. 15, www.zitiste.rs.
2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке радова бр. III-04-404-1-19/2017 - Наставак радова на изградњи
месне канцеларије и месне заједнице Торак, спровешће се у отвореном поступку јавне
набавке. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација:
Предмет јавне набавке је набавка радова - наставак радова на изградњи месне
канцеларије и месне заједнице Торак.
4. Контакт:
Особa за контакт je: Митар Видаковић,
Путем поште на адресу: Општина Житиште, ул.Цара Душана бр. 15, 23210 Житиште.
Електронска пошта: jn.zitiste@gmail.com.
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: Наставак радова на изградњи месне канцеларије и месне
заједнице Торак.
Назив и ознака из општег речника набавки: 45211100 - Радови на изградњи зграда.
6. Преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет
странице Наручиоца - www.zitiste.rs.
Све измене и допуне конкурсне документације, појашњења, додатна упутства, као и
одговори на питања понуђача су саставни део конкурсне документације.

II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
Врста, количина и опис радова која су предмет јавне набавке, дати су у предмеру радова
који је саставни део ове конкурсне документације (страна 13-18).
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III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Обавезни услови:
У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1.) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;
2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе да није осуђиван за кривична дела против привреде
кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита кривично
дело преваре;
3.) да је измирио доспеле порезе доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4.) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду
запошљавању и условима рада заштити животне средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

2. Додатни услови:
У складу са чланом 76. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора
доказати:
5.) да располаже финансијским капацитетом и то:
• да број дана неликвидности, у претходних 12 (дванаест) месеци (који претходе
месецу у коме је објављен позив за подношење понуда (01.07.2016 - 30.06.2017.године) не
износи више од 0 (нула) дана.
6.) да располаже довољним пословним капацитетом и то:
• да је у претходној 2016. години извео радове на пословима изградње и/или санације
и/или адаптације и/или доградње и/или реконструкције објеката високоградње у укупном
минималном износу од 15.000.000,00 са ПДВ-ом од чега је минимална вредност бар једног
појединачног уговора 9.000.000,00 са ПДВ-ом.
7.) да располаже довољним кадровским капацитетом и то:
• минимум 20 (двадесет) извршилаца грађевинске струке или пријављених на
одговарајуће радно место радника грађевинске струке од којих:
- минимум 10 (десет) радника грађевинске струке.
• минимум 1 (један) извршилац са лиценцом бр.400 или 410 или 411.
• минимум 1 (један) извршилац са лиценцом бр.450.
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3. Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова:
У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних
услова из члана 75. став 1. достављањем следећих доказа:
1.) Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра надлежног органа Агенције за
привредне регистре (копије).
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача.
-------

2.) Доказ за правна лица: 1.) Извод из казнене евиденције, односно уверења Основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 2.) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим
се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала
За законске заступнике: 3.) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
НАПОМЕНА: Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда.
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача.
-------

3.) Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потврда (уверење) Пореске
управе Министарства финансија за измирене доспеле обавезе које администрира ова управа
и Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
- или потврда – уверење стране државе када има седиште на њеној територији
- ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију.
Доказ не може бити старије од два месеца пре отварања понуда.
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача.
-------

4.) Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: Изјава о поштовању обавеза које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде. (Писана изјава – страна 20. конкурсне документације).
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Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе понуђача.

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, понуђач доказује испуњеност додатних услова из
члана 76. став 2. достављањем следећих доказа:
Додатни услови:
5.) Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности.
6.) Доказ: Списак изведених радова (Образац 6.) на пословима изградње и/или санације
и/или адаптације и/или доградње и/или реконструкције објеката високоградње за претходну
2016.годину у укупном минималном износу од 15.000.000,00 са ПДВ-ом, од чега је
минимална вредност бар једног појединачног уговора 9.000.000,00 са ПДВ-ом. Понуђач је у
обавези да достави и потврду о изведеним радовима, Уговор о извођењу радова и
оверену окончану ситуацију за изведене радове, такође, уколико је понуђач учесник
заједничке понуде (конзорцијума) потребно је утврдити и доказати његово учешће у
референтној набавци у укупном минималном износу од 15.000.000,00 са ПДВ-ом односно
9.000.000,00 за појединачан уговор.
НАПОМЕНА: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на
оригиналном Обрасцу бр.7 из конкурсне документације или издате од стране Наручилаца на
њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац
бр.7 из конкурсне документације.
7.) Доказ: доказ о радном статусу за 20 (двадесет) запослених радника - запослених
радника грађевинске струке или пријављени на одговарајуће радно место радника
грађевинске струке - од којих: минимум 10 (десет) радника грађевинске струке.
Потребно је доставити доказ којим се на несумњив начин доказује да су исти у радном
односу или радно ангажована лица, за лица у радном односу потребно је приложити
фотокопију одговарајућег М обрасца и уговора о раду, за ангажована лица потребно је
доставити фотокопију уговора о обављању привремених и повремених послова или
фотокопију уговора о делу или неки други уговор као доказ су лица радно ангажована.
За одговорнe извођача потребно је доставити и копијe личне лиценце са потврдом
Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе
Србије и да му одлуком Суда части издата лиценце није одузета
Уговори и одговарајући М образац морају бити датирани најкасније са датумом 12.07.2017.
године - дан објављивања Позива за подношење понуда, у супротном понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
Докази под 2) и 3) не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда. Докази
се могу достављати и у неовереним копијама. Наручилац може захтевати да пре доношења
одлуке о додели уговора понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, достави на увид доказе (оригинале или оверене
фотокопије).
Лице које је уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним
набавкама већ је довољно да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача или
изјаву у слободној форми којом потврђују да су уписани у Регистар понуђача.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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IV. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. III-04-404-1-19/2017 - Наставак радова на
изградњи месне канцеларије и месне заједнице Торак, донеће се применом критеријума
„економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума
„економски најповољнија понуда“:
1.) Цена
95,00 пондера
2.)

Гарантни рок за изведене радове
УКУПНО ПОНДЕРА:

5,00 пондера
100,00 пондера

1.) Број пондера за понуђену цену по формули:
Pc = ( Cmin / Cp ) х 95,00
Pc = број пондера за елеменат критеријума – цена
Cmin = минимална понуђена цена
Cp = цена понуђача
Напомена: Рачуна се понуђена цена без ПДВ-а.
2.) Број пондера за гарантни рок за изведене радове по формули:

G max p  Gp 
 x 5,00
Pg= 1 
 G max p  G min o 
Pg= број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок за изведене радове
Gmax p = максимално понуђени гарантни рок за изведене радове
Gp = понуђени гарантни рок за изведене радове
Gmin o = минимално одређени гарантни рок за изведене радове
Понуђачу који понуди најдужи гарантни рок за изведене радове додељује се
максималних 5 (пет) пондера за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“.
Минимални гарантни рок за изведене радове који понуђач може понудити износи 24
(двадесетчетири) месеца. Понуђач који у понуди наведе минимални гарантни рок за изведене
радове добија 0 (нула) пондера. Понуда понуђача који у понуди наведе гарантни рок за
изведене радове који је мањи од минималног биће одбијена као неприхватљива. Понуђачима
који у понуди наведу гарантни рок за изведене радове већи од минималног пондери се
додељују применом горе наведене формуле.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера наручилац ће
доделу уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио
краћи рок извођења радова односно рок за извршење посла. Након тога уколико постоје две
или више понуда истим роком извођења радова односно роком за извршење посла наручилац
ће доделу уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио
најнижу цену.
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V. ОБРАСЦИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од ___________ за јавну набавку радова број III-04-404-119/2017 - Наставак радова на изградњи месне канцеларије и месне заједнице Торак
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПИБ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

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

1) Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - НАСТАВАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОРАК
Укупна вредност понуде у динарима
без ПДВ-а:
Укупна вредност понуде у динарима
са ПДВ-ом:

Рок и начин плаћања:

по испостављеним привременим и окончаној ситуацији
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из понуде, и
потписаним од стране стручног надзора у року
(минимум 15, максимум 45) ___________ дана од дана
пријема оверене ситуације.

Рок извођења радова/рок за извршење _____ (_________________) радних дана од дана
увођења у посао (не дужи од 25 радних дана).
посла:

Гарантни рок за изведене радове:

у трајању од _______ (________) месеци (не краћи од 24
месеца) од дана примопредаје радова, а за уграђену
опрему и изолатерске радове према декларацији
произвођача који тече од дана примопредаје радова
Наручиоцу.

Рок важења понуде (у данима, не
краћи од 40 дана):

________________ дана од дана јавног отварања
понуда.

НАПОМЕНА: Услови наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова (рок за
извршење посла), гарантни рок за изведене радове и рок важења понуде су искључивог
карактера, односно понуда понуђача која не прихвата услове Наручиоца биће одбијена као
неприхватљива.

Дана, ___. ___.2017.год.
М.П.

Понуђач/носилац групе
____________________

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

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по
јед.мере без
ПДВ-а

Укупан износ
без ПДВ-а

1

2

3

4

5

6 (4x5)

Završni arhitektonsko građevinski i instalaterski radovi u prizemlju
sa obradom fasade objekta

I
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

ZAVRŠNI ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI
RADOVI
Izrada horizontalne hidroizolacije, varenjem Kondora.
Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni
premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na
temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka
izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim
plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase koja se lepi i
slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku
zalepiti celom površinom, sa preklopima 10cm, posebnu
pažnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od
sledećih slojeva: hladan premaz bitulitom"A", Kondor
varen za podlogu.
Obračun po m².

m2

280.00

Izrada hidroizolacije mokrog čvora, preko betonske
podloge, dvokomponentnim polimernim materijalom, Izolit
POLIFLEX "Dramin" Zemun, ili drugim sredstvom istih
karakteristika i kvaliteta. Betonsku podlogu pripremiti da
bude čista, odmašćena i bez pukotina. Masu za
premazivanje pripremiti mešanjem i ugraditi u roku od 2030min. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Izvesti
izolaciju i uz zidove visine 20cm. Posle sušenja 6-8 h,
naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.
Obračun po m².

m2

27.84

Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije poda u
prizemlju slojem kamene vune debljine 10cm u obliku
ploča, gustine 120kg/m³, uključujući sloj PE folije.
Obračun po m².

m2

280.00

Nabavka materijala i postavljanje PE folije kao zaštite
ugraĎene termizolacije poda.
Obračun po m².

m2

280.00

Izrada cementnog estriha debljine 10cm, preko
termoizolacije i PE folije. Malter za estrih spravljati sa
prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3 sa
dodatkom aditiva za termostabilnost i kompaktnost.
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6.)

7.)

8.)

9.)

10.)

11.)

12.)

Armirati polipropilenskim vlaknima kako bi se
predupredilo stvaranje naprslina i mrežastom armaturom
Q131. Estrih negovati dok ne očvrsne.
Obračun po m².

m2

280.00

Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica,
fleksibilnim lepkom za podne pločice. Podne pločice I
klase lepiti fleksibilnim lepkom u slogu po izboru
Investitora. Podlogu prethodno pripremiti i lepljenje izvesti
ravno. Postavljene pločice fugovati i očistiti.
Obračun po m².

m2

280.00

Malterisanje zidova i plafona krečnim malterom razmere
1:3:9 debljine sloja do 2cm. Pre malterisanja površine
pčstiti i pripremiti. Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj i
narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Perdašiti uz
kvašenje i glačanje. Površine moraju biti ravne, bez
preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne
dodje do brzog sušenja i pregorevanja. U cenu ulazi i
pomoćna skela.
Obračun po m².

m2

950.00

Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica lepkom
za pločice. Pločice I klase, u dezenu po izboru Investitora,
lepiti lepkom u slogu fugu na fugu. Po potrebi ivice pločica
ručno odbrusiti. Obložene površine moraju biti ravne.
Postavljene pločice fugovati i očistiti od fug mase.
Obračun po m².

m2

89.64

Izrada spustenog plafona - izrada maske instalacija na
plafnu u Sali u prizemlju (pozicija br. 2 u specifikaciji
namene prostorija - Osnova prizemlja) gips-kartonskim
pločama d=12.5mm sa metalnom potkonstrukcijom koja se
pričvršćuje mačinskim vijcima. Sastave obraditi bandaž
trakom i glet masom. U cenu ulazi i radna skela.
Obračun po m².

m2

145.00

Gletovanje malterisanih površina zidova i plafona i
površina od gips kartona u dva sloja. Površine obrusiti,
očistiti. Pre gletovanja površine pregledati, popraviti manja
oštećenja i pukotine.
Obračun po m².

m2

1022.50

Bojenje gletovanih površina zidova i plafona
poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. Sve
površine pripremiti, brusiti, impregnirati i ispraviti
eventualna oštećenja.
Obračun po m².

m2

1022.50

Nabavka i ugradnja unutrašnjeg fiksnog drvenog prozora,
dim 80/100cm uključujući sav potreban okov, usadnu
bravu, kvaku, cilindar sa ključevima i finalnu obradu
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bojenjem, u svemu prema šemama stolarije. Zastakliti
ravnim staklom debljine 4mm. U cenu ulazi montaža,
zaptivanje purpen masom i postavljanje ivičnih lajsni.
Obračun po kom.

13.)

14.)

15.)

16.)

kom

1.00

kom

4.00

kom

8.00

kom

6.00

Nabavka i ugradnja unutrašnjih aluminijumskih punih
četvorokrilnih vrata. Krila vrata se preklapaju kao
harmonika i potpuno uklanjaju sa otvora na jednu stranu uz
zid. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i
dihtovati EPDM gumom, po čemi stolarije i detaljima.
Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu
ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu.
pos A4 - vrata 4-krilna sklapajuća 300/270 cm.
Obračun po kom.

kom

4.00

Nabavka i ugradnja unutrašnjih aluminijumskih punih
dvokrilnih kliznih vrata. Krila vrata se preklapaju kao
harmonika i potpuno uklanjaju sa otvora na jednu stranu uz
zid. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i
dihtovati EPDM gumom, po čemi stolarije i detaljima.
Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu
ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu.
pos A5 - vrata 4-krilna sklapajuća 300/270 cm.
Obračun po kom.

kom

4.00

m2

480.00

Nabavka i ugradnja unutrašnjih punih drvenih vrata, sa ili
bez nadsvetla, uključujući sav potreban okov, usadnu
bravu, kvaku, cilindar sa ključevima i finalnu obradu
bojenjem, u svemu prema šemama stolarije. Nadsvetla
zastakliti ravnim staklom debljine 4mm. U cenu ulazi
montaža, zaptivanje purpen masom i postavljanje ivičnih
lajsni.
Obračun po kom.
pos A1 - jednokrilna puna vrata sa nadsvetlom,
71/200+60cm
pos A2 - jednokrilna puna vrata sa nadsvetlom,
81/200+60cm
(zid 12cm)
pos A3 - jednokrilna puna vrata sa nadsvetlom,
81/200+60cm
(zid 12cm)

Nabavka i izrada fasadne obloge koju čine sledeće
komponente: kamena vuna 10cm, cem. malter sa
sintetičkim dodacima 5mm, bavalit. Fasadnu vunu u vidu
ploča debljine 10cm postaviti preko gradjevinskog lepka i
ankerovati specijalnim tiplovima Preko ploča naneti sloj
lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu te naneti
završni sloj gradjevinskog lepka. Završni sloj fasade
obraditi bavalitom u tonu po izboru Invesitora. U cenu
uračunati i potrebnu radnu skelu.
Obračun po m².
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17.)

18.)

Nabavka materijala i izrada završnog sloja sokla od bavalita
u tonu po izboru Investitora.
Obračun po m².

m2

75.00

Nabavka materijala i završna obrada površina oko fasadnih
otvora. Završni sloj uskladiti sa fasadnom obradom.
Obračun po m².

m2

110.00

UKUPNO - I ZAVRŠNI ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI :
II

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

1.)

Nabavka i montaža ugonog propusnog ventila za
vodokotlić sa ručkom i rozetom. Prilikom Montaže ventila
voditi računa da rozeta ventila bude potpuno ravna sa
završnom površinom zida i da bude omogućen pristup
ventilu i povezivanje sa vodokotlićem. Ventil mora da ima
atest. Obračun po komadu ventila. D=1/2"x3/8"

kom

4.00

Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila sa ispusnom
slavinom sa točkićem. Ventil mora da ima atest. Obračun
po komadu.
D=15mm sa ispustom
D=20mm sa ispustom
D=25mm sa ispustom

kom
kom
kom

1.00
2.00
4.00

Nabavka, transport i montaža propusnih ventila sa
niklovanom kapom, ispod svakog točećeg mesta. Obračun
po komadu ventila. D=15mm

kom

5.00

Nabavka i montaža ventilacione kape od pocinkovanog
lima d=0.75mm, dužine glave 150cm, za ugradnju van
krova, zajedno sa opšivkom po krovnoj ravni od
pocinkovanog lima. Obračun po komadu. D=125mm

kom

4.00

Nabavka i montaža komplet umivaonika, od keramike,
dimenzija 60x40cm, domaće proizvodnje I klase.
Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i
mesinganim šrafovima a preko podmetača od gume.
Umivaonik povezati sa odvodom hromiranim sifonom
prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem. Postaviti slavinu
za toplu i hladnu vodu. Pored umivaonika postaviti etažer,
držač sapuna i peškira. U cenu uračunati i slavinu, kao i
pribor i sav materijal potreban za montažu. Umivaonik i
opremu naručiti po izboru projektanata. Obračun po
komadu umivaonika.

kom

2.00

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa Simplon, odvod
u pod, domaće proizvodnje I klase. Spoj WC šolje sa
kanalizacionom mrežom izvesti da bude dihtovan 100%.
Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim
šrafovima. Vodokotlić postaviti sa potezačem. Sa
vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i
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7.)

8.)

9.)

kvaitetnog creva, a sa šoljom sa cevi i gumenom
manžetnom. Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili
punog drveta. Šolju i opremu naručiti po izboru Investitora.
Obračun po komadu šolje.

kom

3.00

Nabavka i montaža jednodelne sudopere, dužine 60cm, sa
koritom od rostfraja. Uz sudoperu isporučiti i postaviti
sifon sa skupljačem masti. Obračun po komadu sudopere.

kom

1.00

Nabavka i montaža jednoručne stojeće hromirane baterije
za sudoperu, sa pokretnim izlivom, za toplu i hladnu vodu.
Bateriju pažljivo postaviti, da se hrom ne ošteti. Obračun
po komadu.

kom

1.00

Nabavka i montaža protočnog malolitražnog
niskomontažnog električnog bojlera, zapremine 8 litara,
2kW, za sudoperu. Bojler postaviti i povezati sa
električnom energijom. Obračun po komadu bojlera.

kom

3.00

UKUPNO - II INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
III

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

1.)

Isporuka i postavljanje svetiljki direktno na plafon ili na
zid, sijalicama sa užarenim nitima, fluo cevima, starterima:
A - RA 336
B - FPPD 236
D - LP 2x100
E - PC 236
P - PA 60
H - PPN 118
J - Brodska

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

15.00
4.00
7.00
2.00
2.00
8.00
2.00

Isporuka i montaža instalacionih prekidača u zidu:
serijski
naizmenični
unakrsno naizmenični
dupli za kupatilo
obični

kom
kom
kom
kom
kom

16.00
26.00
1.00
5.00
13.00

Isporuka i montaža monofazne priključnice 220V, 16A za u
zid.

kom

35.00

Isporuka i montaža monofazne priključnice sa poklopcem
220V, 16A u IP 54 zaštiti za zid.

kom

6.00

Isporuka i montaža dvostruke monofazne priključnice
220V, 16A za u zid.

kom

14.00

Isporuka i montaža tipske razvodne table RTA na zid
zajedno sa automatskim osiguračima 6-16A kom 11 I FID
sklopkom 25/0.5A.

kom

1.00

2.)

3.)
4.)
5.)
6.)

7.)

Izrada napojnog voda od POMM do NN stuba, kablom
PP00 4x 25mm2 dužine 40m, zajedno sa zaštitnim cevima
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postavljenim uz NN stub i ispod trotoara podbušivanjem
puta, kao i sam POMM sa kompletnom opremom. Ovu
stavku definiše ED Zrenjanin.

kom

1.00

8.)

Izrada glavnog priključka uzemljenja GPU.

kom

1.00

9.)

Izrada voda od GPU do POMM, kablom P-Y 1x16mm2,
dužine 3m.

kom

1.00

Isporuka i montaža tv priključnice za u zid zajedno sa tv
provodnikom i zaštitne cevi dužine 4m, kom 7, i
razvodnom kutijom za TV priključke sa 8 konekcija.

kom

1.00

Isporuka montažnog telefonskog ormarića ITO za u zid, sa
10 regleta, i telefonske centrale sa 10 izlaznih brojeva.

kom

1.00

10.)

11.)
12.)

Nabavka materijala i izrada gromobranske instalacije u
svemu kako je to definisano projektnom dokumentacijom.

pauš

UKUPNO ELEKTRIČNE INSTALACIJE:

U K U P N О bez PDV-A:
U K U P N О sa PDV-OM:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I ЗАВРШНИ АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

______________________

II ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

______________________

III ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

______________________

УКУПНО без ПДВ-а:

______________________

УКУПНО са ПДВ-ом:

______________________

Упутство за попуњавање: потребно је да понуђач попуни све ставке овог обрасца тако што ће
у колони 6.) уписати колико износи укупна вредност радова без ПДВ-а и то тако што ће
помножити укупну количину по јединици мере 4.) са јединичном ценом 5.)

Дана, ___. ___.2017.год.

Потпис понуђача
М.П.

____________________
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3. ОБРАЗАЦ
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр, 124/2012,
14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015), достављамо образац са
структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци: Наставак радова на изградњи
месне канцеларије и месне заједнице Торак - број III-04-404-1-19/2017 и то:
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној
набавци,
Понуђач:____________________________, из ______________________ је имао следеће
трошкове:
Ред.
бр.

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА:

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

Потпис понуђача
М.П.

__________________________
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4. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

Понуђач:________________________________________________________________________
изјављује под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је у поступку јавне
набавке радова - Наставак радова на изградњи месне канцеларије и месне заједнице Торак,
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштите животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде.
НАПОМЕНА: у случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из групе
понуђача овај образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно понуђач из групе
понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

Датум:
_________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
______________________________
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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив
понуђача) даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке радова – Наставак радова на изградњи месне канцеларије и месне заједнице
Торак бр. III-04-404-1-19/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Датум:
_________________
Понуђач
М.П.
______________________________
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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6. ОБРАЗАЦ
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Образац 6 подразумева вредност изведних радова на пословима изградње и/или санације
и/или адаптације и/или доградње и/или реконструкције објеката високоградње са ПДВ-ом у
току 2016. године.
Ред. бр.

НАРУЧИЛАЦ
Инвеститор

Вредност изведених
радова за предметну
набавку са ПДВ-ом

ЛИЦЕ ЗА
КОНТАКТ И
ТЕЛЕФОН

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ:

_______________________________________

У прилогу доставити оверене потврде од стране инвеститора о изведеним предметним
радовима у 2016. години, са исказаном финансијском вредношћу радова са ПДВ.
Оверене потврде од стране инвеститора о предметним радовима могу се доставити и као
фотокопија.
Ставка за коју није достављена потврда неће се уважити.
НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака.
Датум:__________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________
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7. ОБРАЗАЦ
ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА
Назив Наручиоца:
Седиште Наручиоца:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
Место и датум издавања потврде:
На основу члана 77., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац издаје
ПОТВРДУ
да је извођач радова
_____________________________________________________________
(назив и седиште извођача радова)
у претходној 2016. години, Наручиоцу извршио радове на пословима изградње и/или
санације и/или адаптације и/или доградње и/или реконструкције објеката високоградње у
укупној вредности од ___________________ динара са ПДВ-ом, а на основу уговора
бр.__________________, од ______________.

Потврда се издаје на захтев Извођача радова ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се
не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________

Напомена:
Образац копирати у потребном броју примерака.
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VI. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
- за наставак радова на изградњи месне канцеларије и месне заједнице Торак
- III-04-404-1-19/2017 закључен, између:
1. Општине Житиште, Житиште, Цара Душана бр.15, (у даљем тексту: Наручилац), кога
заступа Митар Вучуревић – Председник oпштине Житиште, и
2.________________________ из _______________, ул.____________________ бр._____,
(у даљем тексту: Извршилац), кога заступа ___________________________________ .
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Да је Наручилац у отвореном поступку јавне набавке, број III-04-404-1-19/2017 извршио
прикупљање понуда за предметне радове.
Да је Извршилац доставио понуду број ______________ од ________________године која
је саставни део овог Уговора.
Да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Извршиоцу Одлуком број
_____________од __________________ године.
Члан 1.
Предмет овог Уговора су радови на наставку изградње месне канцеларије и месне
заједнице Торак, на захтев и према потребама Наручиоца у свему према усвојеној понуди, у
складу са важећим прописима, техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за
ову врсту радова.
Члан 2.
Извршилац се обавезује да изврши радове стручно и све у складу са условима и
роковима из понуде Извршиоца бр._________ од __________.2017.године, према техничкој
спецификацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН III-04-404-1-19/2017.
Члан 3.
Укупна вредност уговорених радова износи _____________ динара без ПДВ-а,
односно_____________ динара са ПДВ-ом.
Уговорене јединичне цене радова су фиксне и непроменљиве.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
- по испостављеним привременим и испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене
понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од ___(________________)
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дана од дана пријема оверене ситуације. Прву приврeмeну ситуaциjу Извршилац
пoднoси пo зaвршeтку нajмaњe 30% угoвoрeних рaдoвa.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге и другу документацију Извршилац доставља лицу које врши стручни
надзор који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се
неће извршити плаћање тих позиција, што Извршилац признаје без права приговора.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____
(_________________) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, према утврђеној и
достављеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора. Извршилац ће
бити уведен у посао у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора и након достављања
средстава обезбеђења за добро извршење посла или по позиву Наручиоца (ако објективни
разлози не дозвољавају увођење у посао у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора)
када се стекну услови да се Извршилац уведе у посао.
Ако се Извршилац неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан
одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извршиоца радова о
накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 3 (три) дана. Ако се
Извршилац ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не
започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију
средства обезбеђења за добро извршење посла у целости.
Извршилац се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда
градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да
тече од дана увођења у посао.
Извршилац се обавезује да ће уговорене обавезе извршити са подизвођачима/члановима
групе понуђача (опционо):
______________________________________, адреса__________________________.
У случају ангажовања подизвођача/чланова групе понуђача (опционо), Извршилац у
потпуности одговара Наручиоцу за изведене радове и извршење уговорних обавеза, као да их
је сам извео односно извршио. (Ову одредбу изоставити ако није предвидео извршење
уговорене обавезе са подизвођачима односно са члановима групе понуђача).
Члан 6.
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на
које Извршилац радова није могао да утиче, а које се односе на:
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено
за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документациjом;
4) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао
нити је могао знати да се морају извести.
Извршилац ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку претходно
наведених околности, због којих посао може каснити или бити прекинут. Извршилац је у
обавези да Наручиоцу достави писани захтев за продужење уговореног рока у року од 3 (три)
дана од дана сазнања за околности из става 1. овог члана, а најкасније 5 (пет) дана пре истека
уговором дефинисаног рока за завршетак радова. Захтев за продужетак рока треба да садржи
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детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида посла. Одмах по пријему захтева из
претходног става, Наручилац ће да размотри разлоге и оправданост захтева за продужење
рока и предложи доношење одлуке о истом. Уколико наручилац усвоји захтев Извршиоца за
продужење уговореног рока, доноси одлуку о измени уговора, у складу са чланом 115. ЗЈН.
Уговорени рок за извршење посла, која је предмет овог уговора, сматра се продуженим када
уговорне стране сачине анекс овог уговора.
У случају да Извршилац не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
више Извршиоца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извршилац падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 7.
Извршилац се обавезује да:
- послове који су предмет овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о
планирању и изградњи и другим важећим прописима и стандардима који важе за ову
врсту посла;
- послове који су предмет овог Уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 5.
овог Уговора;
- пре почетка радова достави Наручиоцу решење о именовању одговорног Извођача
радова;
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме за извођење уговором преузетих радова;
- осигура безбедност свих лица на градилишту, као и складишта својих материјала и
слично, тако да се Наручилац ослобађа одговорности према свим државним органима,
у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- омогући вршење Стручног надзора;
- уредно води све књиге предвиђене законом;
- по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихов пријем;
- сноси трошкове накнадног прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове и уграђени материјал
Извршилац мора да приступи у року од 3 (три) дана по пријему писменог позива од
стране Наручиоца.
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај
Уговор.
Извршилац се обавезује да поступа у складу са претходно наведеним обавезама као и
писменим инструкцијама Наручиоца, у противном Наручилац има право да раскине Уговор и
уведе другог Извршиоца у посао. Трошкови ангажовања другог извршиоца падају на терет
уговореног Извршиоца.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу обезбеди увид у документацију неопходну за
реализацију послова из овог Уговора.
Наручилац се обавезује да обезбеди вршење Стручног надзора над извођењем радова.
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Члан 9.
Извршилац се обавезује да преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења и то:
Извршилац је дужан да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко
сопствену, соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року (са депо картоном,
меничним овлашћењем и потврдом банке о регистрацији менице), која гласи на износ од 10%
уговорене вредности радова (без ПДВ-а) и са роком важења 3 (три) дана дужим од гарантног
рока. Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извршиоцу по истеку
рока важности бланко сопствене менице. Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извршилац не извршава
гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Извршилац је дужан да приликом потписивања овог уговора преда и бланко сопствену,
соло меницу за добро извршење посла - на износ од 10% без ПДВ-а од вредности
понуђеног износа, (са депо картоном, меничним овлашћењем и потврдом банке о
регистрацији менице), у корист Наручиоца, која треба да буде са роком важења 15 (петнаест)
дана дужим од уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за
завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. Ова
бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извршиоцу по истеку рока
важности бланко сопствене менице.
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења ако понуђач не извршава
уговорне обавезе.
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ (______) месеци рачунајући од дана
примопредаје радова.
Члан 11.
Извршилац је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених
радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва
оштећења проузрокована овим недостацима. Уколико Извршилац у току трајања гарантног
рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да
исте отклони сам или преко трећег лица, на рачун Извршиоца радова. У том случају
Наручилац задржава право да уновчи средство обезбеђења датог на име гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 12.
За укупан уграђени материјал и опрему Извршилац мора да има сертификате квалитета
који се захтевају по важећим прописима и мерама.
Уколико Наручилац утврди да уграђени 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.
Члан 13.
Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извршилац је дужан да застане
са том врстом радова и писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца. По добијању
писмене сагласности Наручиоца, Извршилац ће извести вишак радова.
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Евентуални вишкови радова, обрачунаваће се на основу обострано потписаног и
овереног дневника о стварно изведеним радовима, а на основу јединичних цена из предмера
радова.
Укупно уговорена цена ће се смањити у случају евидентираног мањка радова према
јединичним ценама из предмера радова.
Стварна вредност изведених радова ће се утврдити коначним обрачуном на основу
стварно изведених количина радова евидентираних у грађевинском дневнику и прихваћених
јединичних цена.
Члан 14.
Извршилац по завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и
Стручни надзор, а дан завршетка радова се уписује у грађевински дневник.
Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје
радова, Извршилац мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извршилац не
почне да отклања у року од 5 (пет) дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не
отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом Извршиоцу на
рачун Извршиоца радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извршиоцу, Наручилац ће учинити
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Члан 15.
Уколико Извршилац не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности
за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити виши од 10% од
вредности укупно уговорене цене.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити уз оверу надзорног органа,
активирањем средства обезбеђења за добро извршење посла, без претходног пристанка
Извршиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео
штету која је виша од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред
уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Члан 16.
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- ако Извршилац не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом
или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла
и квалитету наведеном у понуди Извршиоца, а Извршилац није поступио по
примедбама Стручног надзора;
- ако Извршилац знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, и
не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења,
Наручилац у том случају задржава право раскида уговора.
Члан 17.
Уговор се раскида Изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и
са отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања Изјаве. Изјава мора да садржи
основ за раскид уговора.
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У случају раскида уговора, Извршилац је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која
је одговорна за раскид уговора.
Члан 18.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају
да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Зрењанину.
Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да се на све што није дефинисано овим Уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и
изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.
Члан 21.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих обе стране задржавају
по 2 (два) примерка.

Општина Житиште

Извршилац

____________________

Председник, Митар Вучуревић

____________________

М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
Понуђач је дужан да пoнуду сачини на српском језику према заахтевима из конкурсне
документације. На енглеском језику може се дати део понуде који се односи на техничке
карактеристике, квалитет и техничку документацију. Наручилац који у поступку прегледа и
оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће
понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.
2. Начин подношења понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Општина Житиште, ул.Цара Душана бр.15, 23210 Житиште, са обавезном назнаком на лицу
коверте: „Понуда за јавну набавку - Наставак радова на изградњи месне канцеларије и
месне заједнице Торак, бр. ЈН III-04-404-1-19/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“
Рок за подношење понуда је 11.08.2017. године до 12,00 часова.
Понуде ће се отварати 11.08.2017. године у 12,30 часова.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници Понуђача
морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре
отварања понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
1.) Образац понуде (Образац 1.);
2.) Образац структуре понуђене цене (Образац 2.);
3.) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3.), ако се понуђач одлучи да
искаже трошкове припремања понуде;
4.) Образац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 4.)
5.) Образац изјаве о независној понуди (Образац 5.);
6.) Списак изведених радова (Образац 6.);
7.) Потврда о изведеним радовима (Образац 7.);
8.) Модел уговора;
9.) Споразум, у случају подношења заједничке понуде.
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3. Партије:
Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).
4. Понуда са варијантама:
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Житиште, ул.
Цара Душана бр.15, 23210 Житиште, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку - Наставак радова на изградњи месне канцеларије и месне
заједнице Торак, број јавне набавке III-04-404-1-19/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку - Наставак радова на изградњи месне канцеларије и месне
заједнице Торак, број јавне набавке III-04-404-1-19/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку - Наставак радова на изградњи месне канцеларије и месне
заједнице Торак, број јавне набавке III-04-404-1-19/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Наставак радова на изградњи месне
канцеларије и месне заједнице Торак, број јавне набавке III-04-404-1-19/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. Понуда са подизвођачем:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 4.1.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке
о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 4.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. Рок извођења радова и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:
Захтеви у погледу рока извођења радова/рока за извршење посла: рок за извођење радова
је максимално 25 (двадесетпет) радних дана од дана увођења у посао.
Захтеви у погледу гарантног рока: гарантни рок за све изведене радове не може бити
краћи од 24 месеца од дана извршења радова.
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Ако је у понуди исказана
неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
Цена је фиксна и не може се мењати.
11. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:
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Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – Општина
Житиште, 23210 Житиште, ул.Цара Душана бр.15 или путем електронске поште:
jn.zitiste@gmail.com, 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 понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. III-04-404-1-19/2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да
то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
13. Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда, контрола код
Понуђача односно његовог Подизвођача:
Наручилац може писаним путем да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код Понуђача односно његовог Подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
14. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
15. Негативне референце:
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године од дана објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3.) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8.) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима
о јавним набавкама.
16. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права Понуђача:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: jn.zitiste@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општина Житиште; јавна набавка ЈН III-04-404-1-19/2017;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
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субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
17. Рок у коме ће позвани Понуђач, по пријему одлуке о додели уговора, приступити
закључењу уговора:
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
18. Финансијско обезбеђење:
1.) Једну сопствену, соло меницу (доставља се приликом примопредаје радова
Наручиоцу) и то:
- Меница за отклањање недостатака у гарантном року (на износ од 10% од понуђене
цене без ПДВ-а и са роком важности 3 (три) дана дужим од понуђеног гарантног рока).
Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично
овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за располагање финансијским средствима.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју
Понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и
платива на први позив и без права на приговор.
У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела
је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која
се примењује од 01.02.2012.године.
Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код
пословне банке где има отворен рачун.
Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року у случају да изабрани Понуђач не извршава гарантне обавезе у роковима и
на начин предвиђен уговором, односно у случају да изабрани Понуђач не отклони недостатке
из гарантног рока на позив и у року који одреди Наручилац.
2.) Једну сопствену, соло меницу (доставља се приликом потписивања уговора - и
то:
- Меница за добро извршење посла (на износ од 10% без ПДВ-а од вредности
понуђеног износа) у корист Наручиоца, која треба да буде са роком важења 15 (петнаест)
дана дужим од уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за
завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.
Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично
овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за располагање финансијским средствима.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју
Понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и
платива на први позив и без права на приговор.
У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела
је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која
се примењује од 01.02.2012.године.
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Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код
пословне банке где има отворен рачун.
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