На основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и члана 5. став 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015 и 41/2019), Град
Вршац, упућује:

ПОЗИВ
ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ
КОЈА ЈЕ У ПРЕТХОДНО СПРОВЕДЕНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
БРОЈ 404-36/2019-IV-09, А КОЈИ ЈЕ ОКОНЧАН ОДЛУКОМ О ОБУСТАВИ
ПОСТУПКА, ОЦЕЊЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА

1. Назив наручиоца: Град Вршац
Адреса наручиоца: Трг победе 1
Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.com
2. Подаци о врсти поступка јавне набавкe:
Поступак јавне набавке се спроводи применом члана 35. став 1. тачка 1) Закона јер су у
отвореном поступку поднете све неприхватљиве понуде. Наручилац позива само и све
понуђаче који су учествовали у наведеном обустављеном поступку да допуне своје
понуде тако да их учине прихватљивим.
3. Назив понуђача којима се упућује Позив за допуну понуда:
Групи понуђача ДОО КОП ГРАДЊА Плочица и ДОО АРБАГ Аранђеловац
4. Разлози због којих је понуда одбијена у претходном поступку јавне набавке и
начин како да се понуда учини прихватљивом:
Заједничка понуда понуђача ДОО КОП ГРАДЊА Плочица и ДОО АРБАГ Аранђеловац је
одбијена као неприхватљива јер прелази процењену вредност јавне набавке.
Група понуђача треба да учини понуду прихватљивом тако што ће понудити цену која
не прелази износ процењене вредности јавне набавке 1.167.012,65 динара без ПДВ-а.
5. Начин допуне понуде да се учини прихватљива:
Група понуђача ће допунити своју понуду тако што ће доставити попуњене и потписане
следеће обрасце који су саставни део овог позива:
1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
3. МОДЕЛ УГОВОРА
Наручилац прихвата све доказе из понуде у претходном поступку јавне набавке број
404-36/2019-IV-09 који су признати као исправни.
Првобитно одређени услови за учешће у поступку јавне набавке, техничке
спецификације и критеријуми за доделу уговора остају непромењени.
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Понуђени услови из обрасца понуде ( цена, начин плаћања, рок извођења радова и
гарантни рок ) не могу бити неповољнији по Наручиоца него што су понуђени у понуди
по ЈН бр. 404-36/2019-IV-09
6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се у затвореној коверти
поштом на адресу: Градска управа града Вршца, Трг Победе 1, 26300 Вршац са
назнаком „Не отварај - Понуда за јавну набавку бр. 404-47/2019-IV-09 – Инвестиционо
одржавање тротоара и пешачких прелаза преко отворених канала у насељеном месту
Влајковац“. На полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона понуђача, емаил и име особе за контакт. Понуде се могу предати и лично преко писарнице Градске
управе Града Вршца на истој адреси.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
06.08.2019. године до 11:00 часова. Неблаговремене понуде се неће разматрати.
7. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда извршиће се истог
дана, 06.08.2019., на адреси: Вршац, Трг победе 1, канц. бр. 19, са почетком у 11:15
часова.
8. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања:
8.1. Елемент преговарања: Понуђена цена
8.2.Начин преговарања: Након отварања поднетих понуда, комисија за јавну набавку
ће извршити преглед и оцену понуда у циљу утврђивања њихове прихватљивости.
Почетном понудом се сматра понуђена цена из поднете понуде. Понуђена цена у
преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у претходно
спроведеном отвореном поступку.
Поступак преговарања ће се обавити истог дана, одмах након окончања поступка
отварања понуда, са овлашћеним представником понуђача. Преговарање ће се
обавити усмено са овлашћеним представником понуђача о наведеним елементима
преговарања (цени) применом једног круга уз вођење записника о преговарању у који
се уноси сваки елемент преговарања.
Представник понуђача који ће учествовати у преговарању мора имати писано
овлашћење за преговарање, потписано од стране законског заступника понуђача.
Уколико на отварању не буде представника понуђача, сматраће се да је понуђач остао
при својој понуђеној цени из допуњене понуде.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда и преговарања: Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени
представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу
предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавне набавке
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10. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана отварања понуда
11. Лице за контакт: Марко Будимировић marko.budimirovic@vrsac.org.rs
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Дајемо Понуду број ____________ од ______________ за ЈН бр. 404-47/2019-IV-09,
Инвестиционо одржавање тротоара и пешачких прелаза преко отворених канала у
насељеном месту Влајковац

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

пословно име или скраћен назив:
адреса седишта:
овлашћено лице за потписивање уговора:
особа за контакт:
e-mail:
телефон:
факс:
текући рачун:
банка:
матични број:
шифра делатности:
ПИБ број:

Понуду дајемо (заокружити):

а) самостално

б) заједничка понуда

в) са подизвођачем

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: ____________________________
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ____________________________
Начин плаћања: Плаћање изведених радова вршиће се на основу привремених и окончане
ситуације.
Рок за завршетак посла: _________ календарских дана од дана увођења у посао
Гарантни рок: ___________________________________
Рок важења понуде: ______ ( најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда).
Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачима: _____%
Део предмета набавке који ће се вршити преко подизвођача:___________________________
________________________________________________________________________________
Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се
врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем.

Потпис понуђача:
________________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Предмер радова на инвестиционом одржавању платоа испред Католичке цркве у насељеном месту
Влајковац на КП. 3250 и 1025/2 КО Влајковац.
Број
поз.

Опис позиције

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
Обележавање трасе пре почетка радова.
1
2
3
4

Количина
радова

Јед. мере

км.

0,21

м3.

30,00

м3.

38,25

м2.

66,00

м3.

10,00

м3.

10,0

Јединична
цена
без ПДВ

Износ
без ПДВ

Машински ископ материјала III и IV са гурањем од 20 -40 м.
Машински утовар земље из ископа у камион увећан за коефицијент
растреситости са превозом на 2 км.
Уређење постељице - планума доњег строја. Цена обухвата : грубо и фино
планирање сабијање ваљком и квашење, у материјалу III и IV категорије.
Укупно припремни радови:

ГОРЊИ СТРОЈ КОНСТРУКЦИЈА ПЛАТОА
5

Уграђивање тампона од шљунка д=15 цм. Цена обухвата : машинско
разастирање , планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. У цену
је урачуната набавка материјала и превоз на градилиште.

6

Уграђивање тампона од дробљеног шљунка д=15 цм. Цена обухвата :
машинско разастирање , планирање и ваљање материјала уз потребно
квашење. У цену је урачуната набавка материјала и превоз на градилиште.
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7

8

9

Набавка и монтажа парковских клупа са бочним страницама ( носачи са
ногарима и руконсалоном ) од сивог лива, тежине приближно 2х20 кг, и
седишним делом и наслоном од сувог квалитетно обрађеног дрвета.
Метални делови заобљених линија ( елипсасте, полукружне и сл.) , са
стилизованом орнаментиком, након ливења фино обрушени и заштићени
бојом против корозије и завршним бојама за спољну употребу у три слоја, све
у црном тону.
Дрвене штафле од квалитетне суве и здраве чамовине , без пукотина и
чворова, дужине 195 цм, попречног пресека 70мм/42 мм ( 7 комада ) и
55мм/42мм ( 2 комада ) , оборених зарундованих ивица, монтиране у наслон
клупе ( 3 комада ) и седални део ( 6 комада), равномерно распоређене.
Штафле премазане бајцом на воденој бази у тону махагони (трула вишња),
основним безбојним премазом 2 пута и завршним слојем безбојног лака за
спољну употребу, све на воденој бази и са финим брушењем између сваког
слоја премаза.
Обрачун са свим потребним радњама, превозом на место монтаже и
монтажом.
Набавка, транспорт и монтажа парковских канта за отпатке. У цену је урачунато
машинско бушење сврдлом Ø 250 x 500 мм, бетонирање темеља , и уградња
канте за отпатке. Обрачун по комаду уграђених канти.
Набавка, транспорт и уградња бехатонa , боја сива, дебљине д= 8цм на
нивелационом слоју од дробљеног каменог агрегата фракције од 4-8 мм
дебљине слоја д= 4 цм , са фуговањем спојница кварцним песком 0,3-1,2 мм.
Обрачун по м2 уграђених бехатон плоча.

ком.

1,0

ком.

1,0

м2.

66,50

Укупно конструкција тротоара:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА

I
II

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
ГОРЊИ СТРОЈ КОНСТРУКЦИЈА ПЛАТОА
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Укупно динара ( без ПДВ-а):
Укупно динара ( са ПДВ-ом):

Предмер радова на инвестиционом одржавању пешачких прелаза преко отворених канала у улици
Аврам Јанку у насељеном месту Влајковац.
Опис позиције

Број
поз.

Јед.
мере

Количина
радова

Јединична
цена
без ПДВ

Износ
без ПДВ

I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
1

Рушење бетонског тротоара д=10 цм пикамером, са утоваром и одвозом
порушеног материјала на 2 км.

м2.

20,00

2

Уређење постељице - планума доњег строја за израду пешачке стазе. Цена
обухвата : грубо и фино планирање сабијање ваљком и квашење, у материјалу III
и IV категорије.

м2.

5,00

Укупно припремни радови:

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3

Ручни ископ земље II до IV категорије са одбацивањем до 2м и утоваром у
колица. Обрачун по м3 ископаног и утовареног самониклог материјала.

м3.

1,40

4

Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампон слојеве д=20 цм са набијањем
истог плочастим вибро набијачима. Обрачун по м3 уграђеног тампона у збијеном
стању са дужином транспорта до 30 км.

м3.

1,40

Укупно земљани радови:

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ
5

Набавка , израда, монтажа и демонтажа оплате за бетонску конструкцију
пропуста, зависно од сложености. Транспорт до 30км.

м2.
Укупно тесарски радови:

8,00

IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
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6

Бетонирање горње плоче пропуста са постављањем мрежасте арматуре Q226 и
темељних зидова.Обрачун по м3 уграђеног бетона. Транспорт бетона на
удаљеност од 30 км.

м3.

5,00

Укупно бетонски и армирано-бетонски радови:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА
I
II
III
IV

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ТЕСАРСКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ
РАДОВИ
Укупно динара ( без ПДВ-а):
Укупно динара ( са ПДВ-ом):

Предмер радова на инвестиционом одржавању тротоара у насељеном месту Влајковац испред
манастира , на КП. 3250 КО Влајковац.
Број
поз.
ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

Опис позиције

Јед.
мере

Количина
радова

1

Обележавање трасе пре почетка радова.

м2.

0,03

2

Рушење бетонског тротоара д=10 цм пикамером, са утоваром и одвозом
порушеног материјала на 2 км.

м2.

55,00

3

Машински ископ материјала III и IV категорије до пројектоване коте ,са утоваром
у камион и превозом на 2 км.

м3.

32,00

4

Уређење постељице - планума доњег строја. Цена обухвата : грубо и фино
планирање сабијање ваљком и квашење, у материјалу III и IV категорије.

м2.

90,00

Јединична
цена
без ПДВ

Износ
без ПДВ
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5

Исецање ивица асфалтног коловоза д=6цм машином за сечење асфалта.

6

Рушење асфалтног застора дебљине 10цм , са машинским утоваром и одвозом
материјала на депонију на 2км.

м’

17,00

м2.

16,00

м3.

11,00

Уграђивање тампона од дробљеног шљунка д=15-20 цм. Цена обухвата :
машинско разастирање , планирање и ваљање материјала уз потребно квашење.
У цену је урачуната набавка материјала и превоз на градилиште.

м3.

13,1

Набавка и уградња сивих бетонских ивичњака 12/18 на слоју бетона.На тампону се
поставља бетонска подлога МБ15 и на њу се постављају ивичњаци са спојницом
од око 6-7 мм. По постављању ивичњака на пројектовану коту, обрађују се задњи
делови ивичњака бетоном MБ15 у циљу што бољег положајног учвршћивања
ивичњака и затим се заливају спојнице цементним малтером са кружном
обрадом спојница.Обрачун по м′ уграђеног ивичњака.

м’.

23,0

10

Набавка, транспорт и уградња бетонских каналета 35 / 25 / 8 , са израдом подлоге
за полагање каналете марке бетона 15 и фуговањем.

м’.

16,5

11

Набавка , транспорт и уградња бетонског канала 17 x 17 x 50 са израдом подлоге
за полагање марке бетона 15, и поцинковане решетке 12,4 x 100.

м’.

5,0

м2.

14,0

м2.

63,0

Укупно припремни радови:
ГОРЊИ СТРОЈ КОНСТРУКЦИЈА ПЛАТОА И ТРОТОАРА
Уграђивање тампона од шљунка д= 15 - 25 цм. Цена обухвата : машинско
7
разастирање , планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. У цену је
урачуната набавка материјала и превоз на градилиште.
8

9

12

13

Набавка, транспорт и уградња бехатонa , боја сива, дебљине д= 6цм на
нивелационом слоју од дробљеног каменог агрегата фракције од 4-8 мм дебљине
слоја д= 4 цм , са фуговањем спојница кварцним песком 0,3-1,2 мм. Обрачун по
м2 уграђених бехатон плоча.
Набавка, транспорт и уградња бехатонa , боја сива, дебљине д= 8цм на
нивелационом слоју од дробљеног каменог агрегата фракције од 4-8 мм дебљине
слоја д= 4 цм , са фуговањем спојница кварцним песком 0,3-1,2 мм. Обрачун по
м2 уграђених бехатон плоча.
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14

15
16
17

I
II

Набавка и монтажа парковских клупа са бочним страницама ( носачи са ногарима
и руконсалоном ) од сивог лива, тежине приближно 2х20 кг, и седишним делом и
наслоном од сувог квалитетно обрађеног дрвета.
Метални делови заобљених линија ( елипсасте, полукружне и сл.) , са
стилизованом орнаментиком, након ливења фино обрушени и заштићени бојом
против корозије и завршним бојама за спољну употребу у три слоја, све у црном
тону.
Дрвене штафле од квалитетне суве и здраве чамовине , без пукотина и чворова,
дужине 195 цм, попречног пресека 70мм/42 мм ( 7 комада ) и 55мм/42мм ( 2
комада ) , оборених зарундованих ивица, монтиране у наслон клупе ( 3 комада ) и
седални део ( 6 комада), равномерно распоређене. Штафле премазане бајцом на
воденој бази у тону махагони (трула вишња), основним безбојним премазом 2
пута и завршним слојем безбојног лака за спољну употребу, све на воденој бази и
са финим брушењем између сваког слоја премаза.
Обрачун са свим потребним радњама, превозом на место монтаже и монтажом.
Набавка, транспорт и монтажа парковских канта за отпатке. У цену је урачунато
машинско бушење сврдлом Ø 250 x 500 мм, бетонирање темеља , и уградња канте
за отпатке. Обрачун по комаду уграђених канти.
Израда пешачке стазе од бетона МБ20 у дебљини од 10цм. На свака 4,0м урадити
дилатационе фуге да би се спречило његово пуцање.

ком.

1,0

ком.

1,0

м3.

1,00

Уређење зелених површина уз ивичњаке слојем хумуса дебљине д=15 цм
претходно ископаног и депонованог на градилиште.Обрачун по м2 хумузиране
површине.
м2.
Укупно конструкција тротоара:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА

23,00

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
ГОРЊИ СТРОЈ КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА
И ПЛАТОА
Укупно динара ( без ПДВ-а):
Укупно динара ( са ПДВ-ом):
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Предмер радова на инвестиционом одржавању тротоара од дома здравља до моста у насељеном месту
Влајковац на КП. 3250 КО Влајковац.
Број
поз.
ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
1
2
3
4
5

Опис позиције

Јед.
мере

Количина
радова

Обележавање трасе пре почетка радова.

км.

0,06

Рушење постојећег тротоара од плоча 30 x 30 д=8цм са одлагањем на страну и
транспортом на 2 км.
Машински ископ материјала III и IV са гурањем од 20 -40 м.

м2.

55,00

м3.

35,30

м3.

45,50

Машински утовар земље из ископа у камион увећан за коефицијент растреситости
са превозом на 2 км.
Уређење постељице - планума доњег строја. Цена обухвата : грубо и фино
планирање сабијање ваљком и квашење, у материјалу III и IV категорије.

ГОРЊИ СТРОЈ КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА
Уграђивање тампона од дробљеног шљунка д=20 цм. Цена обухвата : машинско
6
разастирање , планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. У цену је
урачуната набавка материјала и превоз на градилиште.
Набавка и уградња сивих бетонских ивичњака 12/18 на слоју бетона.На тампону
се поставља бетонска подлога МБ15 и на њу се постављају ивичњаци са
спојницом од око 6-7 мм. По постављању ивичњака на пројектовану коту,
7
обрађују се задњи делови ивичњака бетоном MБ15 у циљу што бољег положајног
учвршћивања ивичњака и затим се заливају спојнице цементним малтером са
кружном обрадом спојница.Обрачун по м′ уграђеног ивичњака.

Јединична
цена
без ПДВ

Износ
без ПДВ

м2.
124,00
Укупно припремни радови:

м3.

24,3

м’

72,0
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8

Набавка, транспорт и уградња бехатонa , боја сива, дебљине д= 6цм на
нивелационом слоју од дробљеног каменог агрегата фракције од 4-8 мм дебљине
слоја д= 4 цм , са фуговањем спојница кварцним песком 0,3-1,2 мм. Обрачун по
м2 уграђених бехатон плоча.

м2.

84,00

9

Израда пешачке стазе од бетона МБ20 у дебљини од 12 цм. На свака 4,0м урадити
дилатационе фуге да би се спречило његово пуцање.

м3.

2,40

ком.

1,00

ком.

1,00

м’.

1,00

10

Набавка и монтажа парковских клупа са бочним страницама ( носачи са ногарима
и руконсалоном ) од сивог лива, тежине приближно 2х20 кг, и седишним делом и
наслоном од сувог квалитетно обрађеног дрвета.
Метални делови заобљених линија ( елипсасте, полукружне и сл.) , са
стилизованом орнаментиком, након ливења фино обрушени и заштићени бојом
против корозије и завршним бојама за спољну употребу у три слоја, све у црном
тону.
Дрвене штафле од квалитетне суве и здраве чамовине , без пукотина и чворова,
дужине 195 цм, попречног пресека 70мм/42 мм ( 7 комада ) и 55мм/42мм ( 2
комада ) , оборених зарундованих ивица, монтиране у наслон клупе ( 3 комада ) и
седални део ( 6 комада), равномерно распоређене. Штафле премазане бајцом на
воденој бази у тону махагони (трула вишња), основним безбојним премазом 2
пута и завршним слојем безбојног лака за спољну употребу, све на воденој бази и
са финим брушењем између сваког слоја премаза.
Обрачун са свим потребним радњама, превозом на место монтаже и монтажом.

11

Набавка, транспорт и монтажа парковских канта за отпатке. У цену је урачунато
машинско бушење сврдлом Ø 250 x 500 мм, бетонирање темеља , и уградња
канте за отпатке. Обрачун по комаду уграђених канти.

12

Набавка са уградњом пешачке челичне ограде висине 1,0м и следећих особина:
димензија основних хоризонталних цеви (оквир) 80 x 80 x 2мм, ојачања
вертикални стубови 60 x 60 x 2мм на размаку 1,0м , испуна поља цевима 40 x 40 x
2мм , према приложеној скици. Темељење ограде вертикалних стубова извести
анкерисањем за бетонску конструкцију пропуста или моста. У цену је урачунато
премазивање ограде заштитним антикорозионим слојем, основном и завршном
бојом по жељи инвеститора. Обрачун по м’ уграђене пешачке ограде.
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13

14

Уређење зелених површина уз ивичњаке слојем хумуса дебљине д=15 цм
претходно ископаног и депонованог на градилиште.Обрачун по м2 хумузиране
површине.
Набавка, транспорт и уградња клизне капије. Капија је димензије 6000 x 1620 мм.
Оквир капије је израђен од шавне цеви 60x40x2,5мм. , а капија је подељена на
три једнака поља, где се за поделу користе шавне цеви 30x30x2мм. За испуну
поља користити шавне цеви 20x20x2мм, на растојању ~ 120мм. На капији се
налазе три (3) ком. клизних точкова са металним лежајем. За клизну вођицу
користити L профил 40x40x4мм. заварен за плоче 80x50x5мм. који су убетонирани
у армирану темељну греду . димензије 10,0x0,20x0,20м.На бетонску греду
уградити носач капије од шавне цеви 60x40x2,5мм. На металним стубовима
уградити граничнике за бочно ограничење. Све металне површине одмастити ,
заштитити уљном основном бојом у два премаза и завршним слојем уљаног емајл
лака.
Укупно конструкција тротоара:

м2.

45,00

ком.

2,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА
I
II

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
ГОРЊИ СТРОЈ КОНСТРУКЦИЈА
ТРОТОАРА
Укупно динара ( без ПДВ-а):
Укупно динара ( са ПДВ-ом):
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УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА
I

ПЛАТО ИСПРЕД КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ

II

УЛИЦА АВРАМ ЈАНКУ

III

ТРОТОАР ИСПРЕД МАНАСТИРА

IV

ТРОТОАР ОД ДОМА ЗДРАВЉА ДО МОСТА
Укупно динара ( без ПДВ-а):
Укупно динара ( са ПДВ-ом):
ПДВ:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
•
•
•

Признају се само понуде које обухватају све тражене позиције.
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у
реализацији набавке.
Понуђач мора да попуни сва поља и потпише Образац структуре цене, чиме потврђује да су тачни подаци који су у њему
наведени. Уколико се подноси заједничка понуда, сви чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни Образац, осим
ако је у споразуму, на основу члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама, наведен учесник у заједничкој понуди (члан групе
понуђача) који ће бити носилац посла.

Датум: _________________

Потпис понуђача
_____________________
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МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О JAВНОЈ НАБАВЦИ
РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ТРОТОАРА И ПЕШАЧКИХ ПРЕЛАЗА
ПРЕКО ОТВОРЕНИХ КАНАЛА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЛАЈКОВАЦ

Закључен дана ___________. године, између

1. ГРАД ВРШАЦ са седиштем у Вршцу, Трг победе 1, МБ: 8267944 ПИБ:
100912619, број рачуна: - Управа за трезор: 840-14640-52, кога заступа Градоначелник
Драгана Митровић (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране
и
2. ___________________________ са седиштем у _____________ улица
____________________, број _____, ПИБ _____________, МБ _______________, кога
заступа директор _________________________, ( у даљем тексту: Извођач)

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о
јавним набавкама спровео поступак јавне набавке радова радова на инвестиционом
одржавању тротоара и пешачких прелаза преко отворених канала у насељеном месту
Влајковац и да је понуда Извођача број _______ од ________. године изабрана као
најповољнија.
Члан 2.
Сагласно члану 1. овог Уговора Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца
изведе наведене радове, у свему према прихваћеној Понуди и Предмеру радова из
конкурсне документације, који су саставни део овог Уговора.
II ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ
Члан 3.
Уговорне стране сагласно прихватају цену из понуде Извођача у укупном износу
од _____________________динара без ПДВ-а, што са порезом на додату вредност,
укупно износи ____________________ динара.
Јединичне цене из понуде Извођача радова су фиксне до завршетка извођења
радова. У цену су укључени сав помоћни материјал, радна снага и друго што је
неопходно за реализацију предмета уговора.
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Члан 4.
Плаћање уговорене цене извршиће се у роковима и на начин предвиђен у
прихваћеној понуди уплатом на рачун Извођача број __________________ отворен код
________________ банке.
III ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЋА
Члан 5.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести
стручни надзор Наручиоца у писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим
уговорених радова и изводи вишкове радова.
Уколико је Наручилац сагласан са извођењем вишка радова, исти ће се
уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама
Члан 6.
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора
преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и менично овлашћењеза добро извршење посла, које ће бити са клаузулама:
„безусловна“ и „платива на први позив“. Меница за добро извршење посла издаје се у
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 15
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро
извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу
преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року, које ће бити са
клаузулама: „безусловна“ и „платива на први позив“. Меница за отклањање
недостатака у гарантном року издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора
без ПДВ, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

Члан 7.
Извођач се обавезује да:
-послове из члана 1. овог уговора изврши стручно и квалитетно у складу са Прдмером
радова и важећим законским прописима;
-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих обавеза;
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и сл, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности;
-да обезбеди несметано вршење надзора над радовима;
-да се строго придржава мера заштите на раду;
-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене
опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране
Наручиоца;
- благовремено и детаљно проучи постојећу документацију и стање на терену као и да
укаже Наручиоцу на евентуалне недостатке у документацији;
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IV РОК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
Члан 8.
Извођач се обавезује да радове изведе у складу са прихваћеном понудом и
Предмером радова у року од ________ календарских дана од дана увођења у посао.
Само изузетно, ако након потписивања овог Уговора наступе околности више
силе у виду природне катастрофе, пожар, ратне околности, мере које предузима
држава, као и сличне околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна,
уговорне стране могу продужити рок за испуњење обавеза.

Члан 9.
У случају неоправданог кашњења у извршавању овог уговора од стране
Извођача, уговрне стране сагласно уговарају уговорну казну од 0,3% за сваки радни
дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ 10% (десет
процената) укупне вредности послова.
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи _______ године рачунајући од дана
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоца.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,
отклони о свом трошку све недостатке које надзорни орган констатује.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да
наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од
дана пријема писменог захтева Наручиоца.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те
врсте у складу са конкурсном документацијом.
Члан 11.
Записнички констатоване недостатке Извођач је дужан да отклони у року од
седам дана од сачињавања записника. Коначни обрачун се испоставља истовремено
са записником о примопредаји радова.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са
отказним роком од 30 дана.
Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих
уговором прихваћених обавеза до дана раскида Уговора
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Члан 13.
На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и други важећи прописи.
Члан 14.
Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају
споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем сагласно утврђују
надлежност суда сходно закону.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац
задржава 3 (три) примерка за своје потребе.

За Извођача
______________

За Наручиоца

ГРАД ВРШАЦ

Директор

Градоначелник

________________

Драгана Митровић

Напомена: Понуђач је обавезан да попуни и потпише модел уговора, чиме
потврђује све наводе из своје понуде. Тако попуњен модел уговора,
понуђачи предају као саставни део понуде.
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