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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12, 14/15 и
68/15,  у  даљем  тексту:  Закон),  члана  6.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне
документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова  („Сл.
гласник  РС”  бр.  86/15),  Правилника  о  ближем  уређењу  поступка  јабне  набавке,  Одлуке  о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број I-93/18 од 26.02-2018- годионе и Решења о
образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број Р–I-55.2/18  од
27.02.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – 

НАБАВКА РАДОВА НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОНТОНА НА РЕЦИ ТАМИШ СА УГРАДЊОМ
ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ

БР. Р-I-55/18

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

I Подаци о предмету јавне набавке 3

II
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4

III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.  75.  и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

5

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 8

V Адресни oбразац 16

VI Образац понуде 17

VII Модел уговора 22

VIII Образац – изјава о пословном капацитету 27

IX Образац – изјава о ценама 28

X Образац – потврда о обиласку објекта 33

XI Образац – изјава о достављању гаранције 34
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Туристичка организација града Панчева
Адреса: 26000 Панчево, Војводе Петра Бојовића бр. 2
Интернет страница: www.pancevo.info

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, и то:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон  о  општем  управном  поступку  („Сл.  гласник  РС“  бр.  18/2016) у  делу  који  није

регулисан Законом о јавним набвкама,
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89-Одлука

УСЈ и бр. 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03 – уставна повеља),
након закључења уговора о јавној набавци,

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13),

- Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке Наручиоца I-253/16
- ЗАКОН о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник РС", бр. 73 /2010,

121/2012, 18/2015, 96/2015 - др. закон, 92/2016, 104/2016)
- Посебне узансе о грађењу („Слжбени лист СФРЈ“ бр.18/77)

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. Р-I-55/18, СУ РАДОВИ -  реконструкција понтона на реци Тамиш  са 
уградњом припадајуће опреме

4.  Ознака  из  Општег  речника  набавки:  45421160-Браварски  радови,  45343200-Радови  на
инсталацији  опреме  за  заштиту  од  пожара,  45311000-Радови  на  постављању  електричних
инсталација  и  електро-монтажни  радови,  51314000  -  Услуге  инсталирања  видео  опреме.  По
класификацији делатности сектор Ф 43.21, 43.34 и 43.99

5. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

6. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о извођењу радова.

7. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

8. Електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.

9. Контакт лице: Богићев Јасмина
Email: toppancevo@gmail.com

10. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку  о  додели уговора,  Наручилац ће донети  у  року од 10 дана од дана јавног  отварања
понуда.
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА

Предмет јавне набавке бр. Р-I-55/18- су радови на санацији пристана на реци Тамиш са уградњом
припадајуће опреме

Бр. ОПИС JM количина

1 Радови на реконструкцији пристана - браварски радови

- Ојачање приступних мостова (сходно прорачуну чврстоће 
приступних мостова)

- Замена газне површи приступних мостова са газним челичним 
лимовима 4/5 mm

- Уградња решеткастих врата на приступним мостовима

- Израда нових анкера за приступне мостове на обали и 
превезивање мостова на нове анкере. Анкери у  дужини од 2m 
истовремено представљају платформу за приступ на мостове. Газну
површину израдити од газног лима 4/5mm. Ширина анкера као и 
ширина моста, 2m са оградом.. 

- Уградња цевних носача расвете пристана, висине до 6m. ком.2

- Израда металне кутије за смештај опреме за спасавање и ПП 
опреме. 

- Израда носача ПП апарата.

kg 3.500

2 Електро-инсталатерски радови

- Повезивање разводног ормана на пристану са мерним сатом на
обали извести самоносећим каблом  X00-A 4x16mm2 у дужини до
50м. Развод каблова од сата до електро ормана на обали извести
преко два стуба, постављена на обали, висине до 6м. Један стуб у
горњем шеталишту у  близини мерног  сата,  други  стуб  на доњем
шеталишту у близини узводног приступног моста.

- Развод струје по пристану извести од постојећег разводног ормана
на пристану до потрошача:

-  две  утичнице  трофазне  струје,  у  ОГ  заштити,  380V,  развод  са
кабловима  5х2.5  mm2 на  позицијама  које  претходно  одреди
наручиоц у дужини до 50m.

- две утичнице монофазне струје, у ОГ заштити, 220 V, развод са
кабловима  3х2.5  mm2 на  позицијама  које  претходно  одреди
наручиоц, у дужини до 50m.

-  220  V,  развод  са  кабловима  3х2.5  mm2 на  позицијама  које
претходно одреди наручиоц, у дужини до 50m.

-  Уградња  расвете  по  пристану  и  на  обали,  укупно  осам
рефлектора, односно четири рефлектора на пристану и четири на
обали.  Развод  са  кабловима  3х2.5mm,  220V  на  позицијама  које
претходно одреди наручиоц, у дужини до 200m. Четири рефлектора
на пристану и четири на обали.

Кпл. 1

3 Инсталација видео-надзора

Уградња  до  4  камере (IC,  V/F,  HD) које  ће  покривати  зону  око
пристана, на води и на обали. Сервер DVR 4 Ch, tribrid sa HDD 1TB
puprple,  сместити  на  обали  у  разводном  орману,  ABS,  IP65,  у
близини  мерног  сата  струје.  Развод  извести  самоносећим
RG59+nap каблом до 50m дужине. 

Извођач је дужан да подеси инсталирану опрму и пусти систем у
рад. 

Кпл. 1

4 Набавка и постављање ПП опреме и опреме за спасавање
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- Преносиви противпожарни апаратиCO2(5kg), 2 ком 

- Противпожарни апарати са прашком (5kg), 2 ком. 

- Против-пожарно хидрантско црево од по 15m дужине, ком 2,

- хидрантски прикључак, ком1

- Опрема за спашавање прслуци 2 ком, 

-  крамп, ашов, лопата, чакља и друго сходно захтевима Управе за
утврђивање способности бродова за пловидбу.

кпл
1

5 Чушћење пристана  

Чишћење од плутајућег отпада зоне око пристана.

Чишћење од заосталих грана и пањева зоне око пристана.

Чишћење  самог  пристана  и  кородираних  челичних  делова
(рукохвата, анкера и сл), са припремом за фарбање.

Пауш.

Надзор

Наручилац  именује  лице  задужено  за  надзор  над  радовима  који  су  предмет  ове  конкурсне
документације.

Технички прописи и стандарди који се примењују

Опремање Градског пристана, треба да буде изведено тако  да задовољи све захтеве од стране
Управе за утврђивање способнопсти бродова за пловидбу и потребе регистрације пристана, а све
у  сврси коришћења и побољшања услуга  према клијентима који  ће  га  користити  за  безбедан
улазак и силазак са/на пловила.

Пристан мора да задовољи све техничке и безбедносне услове карактеристичне за унутрашње
воде, а све у складу са свим законским нормама и правилима струке у бродоградњи.

Понуђач је дужан да приликом примопредаје радова и  уграђене опреме достави документацију
издату  и  оверену  од  стране  Управе  за  утврђивање  способности  бродова  за  пловидбу  при
надлежном министарству Републике Србије.

 

Рок   за завршетак радова

Изабрани понуђач је дужан да предметне раадове изведе у року 60 дана, од дана потписивања
уговора. У случају непредвиђених околности као што су лоши временски услови који ће спречити
извођење  уговорених  радова,  постоји  могућност  одлагања  рока  за  завршетак  радова.  Овакве
ситуације ће се евидентирати у грађевинском дневнику и уважиће се само уколико су оверене од
стране  надзодног  органа.  Изабрани  понуђач  је  дужан  да  Наручиоцу  упути  писани  захтев  за
продужење  рока,  са  образложењем,  најкасније  15  дана  пре  истека  уговореног  рока.  Уколико
понуђач упути Наручиоцу захтев за продужење рока, 14 дана и краће пре истека уговореног рока
такав захтев Наручилац није дужан разматрати и има право да примени одредбе уговора које се
односе на уговорну казну.

Гарантни рок

Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему на пристану је минимум 2 године, рачунајући
од дана потписивања записника о квантитативној и квалитативној примопредаји изведених радова
и постављене опреме.

Изабрани  понуђач   је  дужан  да  у  току  гарантног  рока,  на  први  писани  позив  Наручиоца  или
корисника набавке, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет
изведених радова и уграђене опреме,  а  који  нису настали неправилном употребом,  као  и сва
оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако понуђач  не приступи извршењу своје обавезе  отклањања недостатака, по пријему писаног
захтева  од стране Наручиоца или корисника  набавке и не изврши ту обавезу у  року  датом у
захтеву,  Наручилац, или корисник набавке, овлашћен је да за отклањање недостатака ангажује
друго правно или физичко лице, на терет изабраног понуђача.

Захтеви у погледу рекламационог рока
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Приликом  примопредаје  радова  потписаће  се  записник  примопредаји  изведених  радова  и
уграђене  опреме.  У  случају  да  Наручилац  констатује  да  су  утврђени  недостаци  у  квалитету
изведених радова и пратеће опреме,  сачиниће рекламациони записник  и изабрани понуђач је
дужан да недостатке отклони у року и у свему у складу са рекламационим записником.

Захтеви у погледу цене, рока и услова плаћања

Понуђена цена треба да обухвати све трошкове  неопходне за  реализацију јавне набавке, и то:
трошкове  порезa, евентуалне  административне  трошкове,  трошкове  чувања  и  осигурања
радилишта до завршетка радова, трошкове опреме и уградње опреме, и сл.

Цена је фиксна и не може се мењати у току реализације уговора.

Понуђач има право да захтева аванс, који не може бити већи од 50% од вредности понуде без
ПДВ-а.  Понуђач  је  дужан да  пре  примљеног  износа  на  име аванса  достави  бланко  сопствену
меницу без права на протест за повраћај аванса.

Наручилац ће плаћање вршити на следећи начин:

Уколико понуђач у понуди наведе да захтева аванс онда ће се плаћање вршити на рачун понуђача
и то на следећи начин:

- Износ захтеваног аванса (који не може бити већи од 50% од вредности понуде без
ПДВ-а) у року од 15 дана од дана достављања бланко сопствене менице за повраћај
уплаћеног аванса.

- Преостали износ вредности понуде, односно од укупно уговорене цене, (који остане
након извршеног авансног плаћања) - у року од 15 дана од дана достављања:

1) исправне фактуре понуђача

2)  записника  о  квантитативној  и  квалитативној  примопредаји  изведених  радова и  постављене
опреме са  техничком документцијом којом се  потврђује  да  је  постављена опрема у складу са
прописима који регулишу ову материју.:

3) менице као средства обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико  изабрани понуђач у понуди наведе да  не захтева аванс онда ће се плаћање вршити на
рачун  понуђача  и  то  по  привременим  месечним и  окончаној  ситуацији  на  основу,  од  стране
надзорног органа овереног, грађевинског дневника и ситуације/рачуна у року од 15 дана од дана
достављања  исправне  привремене  ситуације/рачуна изабраног  понуђача и  по  испостављеној
окончаној ситуацији након извршене примопредаје изведених радова и достављања  менице као
средства обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 

Средство обезбеђења за повраћај уплаћеног аванса

Изабрани  понуђач  се  обавезује  да  приликом  потписивања  уговора,  а  пре  исплате    аванса,
обезбеди  и  достави   Средство  обезбеђења  - бланко  сопствену  меницу,  која  мора  бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом у висини захтеваног аванса, са роком важности који је за  15  (петнаест) дана дужи од
истека рока за завршетак радова. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу –
писму.  Наручилац ће уновчити  меницу дату уз  уговор у случају  да  изабрани Понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе на начин предвиђен уговором.

Средство обезбеђења   за отклањање недостатака у гарантном року 

Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  достави:  Образац  изјаве  да  ће  доставити  гаранцију  за
отклањање недостатака у гарантно  м   року (образац бр. XI).

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова,  а пре исплате
окончане ситуације, обезбеди и достави   Средство обезбеђења - бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
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Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом 10 % (процената) уговорене вредности, са роком важности који је за 30 (тридесет) дана
дужи од истека  гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу –
писму.  Наручилац ће уновчити  меницу дату уз  уговор у случају  да  изабрани Понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе на начин предвиђен уговором.

Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У  случају  истека  рока  важења понуде,  Наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику  затражи  од
понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

ПРИХВАТАЊЕ ПОСЕБНИХ УСЛОВА НАРУЧИОЦА 
 Прихватамо да о свом трошку предузмемо мере техничке заштите за ову врсту радова,

у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу људи (“Сл.гласник РС” број
101/2005) и Правилника о заштити на раду при извођењу радова (“Сл.гласник РС“ број
53/97),

 да о свом трошку обезбедимо надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом
извођења радова који су предмет ове набавке,

 да одредимо лице које ће бити одговорно за спровођење мера заштите на раду,
 да у току извођења радова извршимо потребно осигурање постојећих инсталација на

радилишту  и  да  у  случају  оштећења  истих,  о  свом  трошку  извршимо  квалитетно  и
правовремено довођење у првобитно стање,

 да  предузмемо  све  потребне  мере  за  сигурност  радилишта,  опреме,  материјала,
радника, пролазника, суседних објеката и околине све време од  увођења у посао до
предаје радова наручиоцу,

 да сносимо све трошкове штета која настану према трећим лицима и објектима као и
штету на објекту на ком се радови врше, које настану нашом кривицом,

 да радове који су предмет набавке извршимо у року не дужем од 60 дана,
 да  Записник  о  увођењу  у  посао  потпишемо  у  року  не  дужем  од  7  дана  од дана

потписивања Уговора.
 Потврђујемо да смо упознати са радовима који су предмет набавке. 

НАЧИН И ВИСИНА УГОВОРНЕ КАЗНЕ

Висина уговорне казне за случај задоцњења у испуњењу уговорних обавеза износи: 2‰
укупне уговорене цене за сваки дан задоцњења ако се  радови не заврше у уговореном року, до
максималног одбитка од 5 % уговорене вредности услуге.

НАЧИН И ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се вршити по привременим месечним   и окончаној  ситуацији по издавању
исправне фактуре у року који не може бити дужи од рока који је предвиђен Законом о измирењу
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Понуђачу  је  дозвољено  да  захтева  аванс  и  у  том  случају  плаћање  ће  се  вршити  по
испостављеном авансном рачуну за уговорени проценат аванса који не може бити виши од 50% од
уговорене вредности радова а остатак по окончаној ситуацији.

Наручилац ће признати вишкове радова дефинисане конкурсном документацијом  у складу
са  Законом  о  јавним  набавкама  (Сл.гласник  РС  бр.124/2012,  14/2015  и  68/2015)  и  Посебним
узансама о грађењу („Слжбени лист СФРЈ“ бр.18/77). 

Датум:______________ Потпис овлашћеног лица

Место:______________                     (М.П.)                           ______________________

НАПОМЕНА: Потписивањем овог обрасца понуђач потврђује да  може да изврши радове са 
специфицираним материјалом по горе наведеном опису и под свим наведеним условима 
Нручиоца. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

o Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:

- Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- 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(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - уколико је таква дозвола потребна

- Понуђач  је  дужан  да  при  састављању понуде  изричито  наведе  да  је  поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању и
условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

o Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.

o Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно. 
Услов из  члана 75.  став 1.  тач.  4)  Закона,  дужан је  да  испуни понуђач из  групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
Додатни услови  : 

Понуђач који  учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити  додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1) Финанасијски капацитет: Да није био неликвидан (блокиран рачун) у претходној
обрачунској години, и да није пословао са губитком у  2014., 2015. и 2016. године.

2) Кадровски капацитет:  Да има запосленог дипломираног инжењера машинства
смер бродоградња

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача,
дат је у поглављу III одељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује  да  испуњава  услове  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  из  чл.  75.  Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 4).
Закона 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико  Изјаву  потписује  лице  које  није  уписано  у  регистар  као  лице  овлашћено  за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је упоглављу III одељак 3.), потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача,  чија  је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
доказа о испуњености услова.

Ако  понуђач  у  остављеном примереном року,  који  не  може  бити  краћи  од  5  дана,  не
достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  тражених  доказа,  наручилац  ће  његову
понуду одбити као неприхватљиву.

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

Понуђач је дужанда без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени у вези
са  испуњеношћу услова из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи до  доношења одлуке,
односно  закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавции  да  је
документује на прописани начин.

Доказивање испуњености додатних услова
Услов неопходног финансијског капацитета – Доказ: Фотокопије завршних рачуна (2014,
2015 и  2016.), и  доказ  о  ликвидности  издат  од  стране  народне  банке  Србије  –  Одсек
принудне наплате или Извештај о бонитету.
Услов неопходног кадровског капацитета –  Доказ:  Фотокопија М-А обрасца и дипломе
запосленог инжењера
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одељак 3.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  као
заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у  поступку  јавне  набавке радова  на  реконструкцији  пристана  на  реци  Тамиш  са  уградњом
припадајуће опреме (јавна набавка мале вредности) број Р-I-55/18, испуњава све услове из чл. 75.
и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,
и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан

организоване  криминалне  групе,  нису  осуђивани  за  кривична  дела  против  привреде,
кривична  дела  против  животне  средине,  кривична  дела  примања  или  давања  мита  и
кривична дела преваре;

3. Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности (уколико је таква дозвола
потребна);

4. Понуђач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са
прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној
територији);

5. Понуђач изричито потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________       

Напомена: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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача,дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_________________________________________________________________________

[навести назив подизвођача]

у  поступку  јавне  набавке  радова  на  реконструкцији  пристана  на  реци  Тамиш  са  уградњом
припадајуће опреме (јавна набавка мале вредности) број Р-I-55/18, испуњава све услове из чл. 75.
и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,
и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

2) Подизвођачи његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

4) Подизвођач изричито потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде

Место:_____________                                                           Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________    

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјавамора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач је дужан да сачини понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

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. 

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 која је дата на адресном обрасцу (поглавље V). Адресни образац правилно
попунити и налепит на коверат или кутију у којој је понуда за Р-I-55/18. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 23.03.2018. године до 12:00 часова.   

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, убележити
време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу  приспећа.  Уколико  је  понуда
достављена непосредно  наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.  У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку  дана  и  сата  до  којег  се  могу  понуде  подносити,  сматраће  се  неблаговременом. Запримљену
неблаговремену понуду Наручилац ће неотворену и у најкраћем року вратити понуђачу уз образложење.

Јавно отварање понуда одржаће се након истека рока за подношење понуда, дана 23.03.2018.  године у
12:15 часова на адреси: Туристичка организација града Панчева, 26000 Панчево, Војводе Петра Бојовића
бр.2. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца
уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

Понуда мора да садржи:
 Техничку спецификацију (образац II), потписану и оверену печатом;
 Образац понуде, попуњен, потписан и оверен печатом;
 Образац Изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен печатом;
 Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, попуњен,

потписан и оверен печатом;
 Образац  Изјаве  понуђача  (и  изјаву  подизвођача  уколико  их  има) или  доказе  о  испуњености

обавезних услова из члана 75. и члана 76. Закона - попуњен, потписан и оверен печатом;
 Образац Изјаве понуђача којима се доказују додатни услови - попуњен, потписан и оверен печатом; 
 Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен   печатом чиме понуђач

потврђује да прихвата услове из модела уговора.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није опредељена по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Туристичка организација града Панчева,
26000 Панчево, Војводе Петра Бојовића бр.2, са назнаком:
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 „Измена понуде за јавну набавку радова на реконструкцији пристана на реци Тамиш са уградњом
припадајуће опреме Р-I-55/18- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији пристана на реци Тамиш са уградњом
припадајуће опреме Р-I-55/18- НЕ ОТВАРАТИ””  или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на реконструкцији пристана на реци Тамиш са уградњом
припадајуће опреме Р-I-55/18- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији пристана на реци Тамиш са
уградњом припадајуће опреме Р-I-55/18- НЕ ОТВАРАТИ”.

На  адресном обрасцу 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  (поглавље  VI), 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 (поглавље VI) наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу. 

Уколико  уговор о  јавној  набавци буде  закључен  између наручиоца и  понуђача  који  подноси понуду  са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из
поглаваља III одељак 3.).

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) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
 понуђачу који ће издати рачун, 
 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу III
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из
поглавља III одељак 3.).

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 законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по привременој и окончаној ситуацији  у року који не може
бити дужи од рока који је ргулисан Законом о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и
то по испостављеној ситуације/рачуну издатој на основу стварно изведених радова оверених од стране
надзора.

Понуђачу  је  дозвољено  да  захтева  аванс  и  у  том  случају  плаћање  ће  се  вршити  по  испостављеном
авансном рачуну за уговорени проценат аванса а остатак по окончаној ситуацији.

9.2.   Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за завршетак радова је 60 дана од дана увођења у  пoсao.  Динамика извођења радова може бити
успорена једино услед неповољних временских услова који се бележе у грађевинском дневнику.  

9.3.   Захтев у погледу дужине гарантног рока

Изабрани понуђач даје гаранцију на квалитет изведених радова која се рачуна од дана пријема изведених 
радова од стране Наручиоца.

За постојаност трајност уграђене опреме изабрани понуђач даје гаранцију која не може бити краћа од  
ппоизвођачке.

Гаранција на изведене радове не може бит краћа од минималног гарантног рока који је утврђен 
Правилником о минималним гарантним роковима за одређене врсте објеката односно радова- („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11), и то од дана пријема изведених радова од 
стране Наручиоца.

9.4.   Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају  истека  рока  важења понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном облику  затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви 
 Понуђач ће о свом трошку предузети мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према

одредбама Закона о безбедности и здрављу људи (“Сл.гласник РС” број 101/2005) и Правилника
о заштити на раду при извођењу радова (“Сл.гласник РС“ број 53/97),

 о свом трошку обезбедити надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења
радова који су предмет ове конкурсне документације

 и одредити лице које ће бити одговорно за спровођење мера заштите на раду.
 Изабрани Понуђач је дужан да у току извођења радова изврши потребно осигурање постојећих

инсталација на радилишту и да у случају оштећења истих, о свом трошку изврши квалитетно и
правовремено довођење у првобитно стање,

 предузима све потребне мере за сигурност радилишта, опреме, материјала, радника, пролазника,
суседних објеката и околине све време од  увођења у посао до предаје радова наручиоцу.
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 Изабрани Понуђач сноси све трошкове штета које настану према трећим лицима и објектима као
и штету на објекту санације-ликвидације, које настану његовом кривицом.

 Записник о увођењу у посао изабрани понуђач ће потписати након закључења уговора у року који
не може бити дужи од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора.

9.6. Околности у којима ће бити дозвољена измена уговора 

Евентуалне измене и допуне уговора наручилац ће дозволити  у случају вишкова радова који не прелазе
10% од уговорених количина (Посебне узансе о грађењу Сл.лист СФРЈ, бр.18/77). Под вишковима радова
могу се сматрати само вишкови браварских и електроинсталатерских радова који  буду евидентирани у
грађевинском дневнику.

Измене и допуне закљученог уговора могу се вршити искључиво у писменој форми закључењем анекса
уговора, под условом да је то у складу са Законом о јавним набавкама и другим законским и подзаконским
прописима.

9.7.     Посебни   захтеви наручиоца 

Пре давања понуде обавезно обићи објекат на ком ће се вршити радови и по потреби извршити потребна
мерења ради што тачније процене вредности предметних радова. Намеру о обиласку објекта најавити дан
раније како би обезбедили присуство представника Наручиоца. По обиласку објекта Наручилац ће оверити
образац X: Потврда о обиласку објекта- који се налази у овој  конкурсној документацији. Понуђач ће овај
образац  донети са собом ради обостране овере наведене Потврде.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ       

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност.  

Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове
које Понуђач има у реализацији ове јавне набавке.                                                                                

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Цена је идентична са ценом исказаном у ценовнику Добаљача на дан сипања горива у возило и не може се
мењати. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА                                                                                                                       
Наручилац за ову предметну јавну набавку захтева средства финансијског обезбеђења и то бланко 
сопствене менице, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Свака меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора  бити  достављено  попуњено  и  оверено  менично  овлашћење  –  писмо,  са  назначеним  износом
вредности  менице  и роком  важности. Уз  менице  мора  бити  достављена  копија  картона  депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму.  Наручилац ће уновчити  меницу дату уз уговор у случају да  изабрани Понуђач не буде извршавао
своје уговорне обавезе на начин предвиђен уговором.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ                                                                           
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање. 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ 
ДЕЛОВА                                                                                                                                                                       
Понуђач може да прегледа пројекат пристана приликом обиласка објекта пре давања понуде у 
просторијама Туристичке орхганизације Панчева. 

14.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА  ПРИПРЕМАЊЕМ  ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Туристичка организација
града Панчева, 26000 Панчево,  Војводе Петра Бојовића бр.2, путем електронске поште на e-mail адресу:
toppancevo@gmail.com  тражити  од  Наручиоца  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на еветуално уочене недостатке и 
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Наручилац  ће  заинтересованом  лицу  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева  за  додатним
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,  одговор  доставити  у  писаном  облику  и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, Р-I-55/18“

Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  или  мање  дана  пре  истека  рока  за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока
за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију. 

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде  телефоном  није
дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15.  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД  ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ  ОТВАРАЊА  ПОНУДА  И  КОНТРОЛА  КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може
да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

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. 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора: 

Избор  најповољније  понуде  Наручилац  ће  извршити  применом  критеријума  ,,најнижа  понуђена  цена“.
Бодовање понуде добија се применом следеће формуле (маx = 100 бодова): 

                     Најнижа понуђена цена*

Б = 100 x __________________________ 

       Цена из понуде која се рангира 

* Напомена: 

Податак из Обрасца понуде - Укупна понуђена цена у динарима без урачунатог ПДВ-а. 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ (Чл. 84. став 4. Закона)

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће уговор доделити понуђачу
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
имају једнаку најнижу понуђену цену. Извалчење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје,
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац
ће доставити записник извлачења путем жреба. 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
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Понуђач  је  дужан  да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и  материјалном
одговорношћу  да  је  поштовао  све  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  гарантује  да  је  ималац  права
интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља III одељак 3.).

 

19. 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.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име. 

Захтев за  заштиту  права подноси се Републичкој  комисији,  а  предаје  наручиоцу.  Примерак  захтева  за
заштиту  права  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој  комисији. Захтев  за  заштиту  права  се
доставља  непосредно на  адресу  наручиоца,  или  мејлом  на  адресу: toppancevo@gmail.com  или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се  сматрати  благовременим  уколико  је  примљен  од  стране
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У
том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке
из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 

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. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

Доказ о уплати таксе мора садражи следеће елементе:
1. Да буде издат од стране банке и да садржи печат банке;
2. 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;
4. Број рачуна: 840-30678845-06;
5. Шифру плаћања: 153 или 253;
6. Позив на број: 50-016,  ЈНМВ 01/17
7. Сврха: Републичка административна такса за захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки 
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.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор након доношења
одлуке  о  додели  уговора  a  по  протеку  рока  за  улагање  захтева  за  заштиту  права  (5  дана  од  дана
објављивања Одлуке на порталу и интернет страници наручиоца) и ако у року предвиђеним овим законом
није поднет захтев за заштиту права или је исти одбачен или одбијен.

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. 

Конкурсна документација Р-I-55/18



32

Туристичка организација града Панчева

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

22. МОГУЋНОСТ ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Наручилац може да дозволи промену укупно уговорене цене и других битних елемената уговора из 
објективних разлога као што су:

 Вишкови радова који представљају количине изведених радова које прелазе уговорене количине
радова. Вишкови радова утврдиће се на основу оверених листова грађевинске књиге.

 Мањкови радова који представљају негативно одступање изведених радова у односу на уговорене
количине радова. Мањкови радова утврдиће се на основу оверених листова грађевинске књиге.

Цене  радова описаних у претходном ставу одређују се за јединицу мере радова који су предмет уговора
(jединична цена) као и укупном износу за вредност укупно уговорених радова. 

Јединичне цене важе за вишкове, односно мањкове радова ако не прелази 10% од уговорених количина
радова.

Могућност  измене  уговора  о  јавној  набавци  предвиђена  тендерском  документацијом  у  складу  је  са
Посебним узансама о грађењу и Законом о јавним набавкама (члан 115. став1.) 

Извођач вишкове радова не сме да предузима без претходне сагласности наручиоца.

Накнадни радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора неће бити признати као објективан
разлог за измену основног уговора 

23. МОГУЋНОСТ СПРОВОЂЕЊА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЗБОГ ИЗВОЂЕЊА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
РАДОВА 

У случају  додатних непредвиђених радова који  нису били укључени у првобитни предмер и предрачун
радова, односно у првобитни уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали
неопходни за извршење уговора о јавној набавци као што је нпр. потреба за извођењем непредвиђених
радова чије је предузимање било хитно и нужно због осигурања стабилности објеката, ради спречавања
настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или
другим  ванредним  и  неочекиваним  догађајима,  спровешће  се  преговарачки  поступак  са  првобитним
извођачем под условом да укупна  цена непредвиђених радова није  већа од 15% од укупне  вредности
првобитно закљученог уговора, као и да од закључења првобитног уговора није протекло више од 2 године. 

У проценат од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора укључени су и евентуални вишкови
радова, што значи да овај проценат може бити мањи од 15% уколико су извршени вишкови радова.

Под појмом непредвиђених радова у овом случају сматрају се непредвиђени радови одређени Посебним
узансама о грађењу. 

Извођач непредвиђене радове не сме да предузима без претходне сагласности наручиоца и спровођења 
преговарачког поступка.
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V АДРЕСНИ ОБРАЗАЦ 

ПОШИЉАЛАЦ :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

АДРЕСА ИСПОРУКЕ:

Туристичка организација града Панчева
26000 ПАНЧЕВО, Војводе Петра Бојовића бр.2

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПРИСТАНА НА РЕЦИ ТАМИШ
СА УГРАДЊОМ ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ

Ев.бр. Р-I-55/18

НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда брoj ________________ од __________________ године за поступак јавне набавке мале вредности 
–  Набавка радова на реконструкцији пристана на реци Тамиш са уградњом пратеће опреме, бр. Р-I-55/18

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број  понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Законски заступник:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

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:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Законски заступник:

Проценат укупне  вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета  набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Законски заступник:

Проценат укупне  вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета  набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Напомена: 

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

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Законски заступник:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Законски заступник:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Законски заступник:

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА:  за јавну набавку  мале вредности евидентиранe под бр. Р-I-55/18, 
дајемо понуду како следи:

 
5.1. Образац структуре цена

позиција Јединица
мере

количина Цена  по  јединици
мере  у  динарима
без ПДВ-а *

Цена  по  јединици
мере у  динарима са
ПДВ-ом

Укупно  понуђена
цена  у  динарима
без ПДВ-а

Укупно  понуђена
цена  у  динарима  са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (3*4) 7 (3*5)

Браварски  радови у
свему  према  опису  из
обрасца II   ове конкурсне
документације 

kg 3.500

Електроинсталатерски
радови у  свему  према
опису из  обрасца  II   ове
конкурсне документације

Кпл. 1

Инсталација  видео-
надзора у  свему  према
опису из  обрасца  II   ове
конкурсне документације

Кпл. 1

Набавка  и  постављање
ПП  опреме  и  опреме  за
спасавање у свему према
опису из  обрасца  II   ове
конкурсне документације

Кпл. 1

Чишћење  пристана  у
свему  према  опису  из
обрасца II   ове конкурсне
документације

пауш

                                        Укупно понуђена цена 

Упутство за попуњавање табеле: 

У колону 4 уноси се цена по јединици мере ,у динарима без урачунатог ПДВ-а за предметно добро;                                                       
У колону 5 уноси се цена по јединици мере, у динарима са урачунатим ПДВ-ом за предметно добро;      

У колону 6 уноси се укупно понуђена цена, у динарима без урачунатог ПДВ-а, која се добија множењем оквирне количине (колона 
3) и цене по јединици мере у динарима без урачунатог ПДВ-а (колона 4) - 3*4 ;                                                                                          
У колону 7 уноси се укупно понуђена цена,у динарима са урачунатим ПДВ-ом, која се добија множењем оквирне количине (колона 
3) и цене по јединици мере у динарима са урачунатим ПДВ-ом (клона 5) - 3*5; 

Место:________________                                                               Потпис понуђача 

Датум:_________________                          М.П.                                               _______________ 
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5.2. образац:  ПОНУДА

Укупна цена без ПДВ-а 

Рок и начин плаћања

Од наручиоца потражујемо аванс у висини од  ________  % од 
укупне вредности понуде. 

Остатак од __________ %  биће исплаћен путем окончане ситуације,
у  року  од  _____(не  дуже  од  45)  дана  након овере  од  стране
овлашћених представника наручиоца, и то у складу са Законом о
роковима  измирења  новчаних  обавеза  у  комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015).

Напомена: уколико понуђач не захтева аванс у рубрику за упис 
висине аванса уписује 0% а у рубрику за упис остатка уписује 100%

Рок важења понуде
____________ (не краће од 60) дана

Рок за извршење радова Не дуже од 60 дана од потписивања записника о увођењу у посао 

Гарантни рок За квалитет изведених радова гарантујемо:  _____ године,  од дана
пријема изведених радова од стране Наручиоца.

За постојаност уграђене опреме гарантујемо ___________ године.

Датум               Понуђач

    М. П. 

_____________________________ ________________________________

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА

Панчево, Војводе петра Бојовића бр. 2 

Бр. 

Датум: __.__.2018. године

УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА

Закључен између:

1.Туристичке организације града Панчева са седиштем у Панчеву, Војводе Петра Бојовића бр. 2
ПИБ: 10105558, матични број: 08658366,  број рачуна:840-1145664-40,  код Управе за трезор, коју заступа
директор Никола Стоилковић (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.........................., Матични број: ........................................,
Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Добављач),

_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)

Основ уговора: Спроведен поступак јавне набавке мале вредности, бр. Р-I-55/18
Датум одлуке о додели уговора: _____________ године
Понуда изабраног понуђача број  ______ од ____________ године

Члан 1.

Уговорне стране споразумно утврђују да је по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности
за набавку  радова  број конкурсне документације Р-I-55/18, и Одлуке о додели уговора  број: __________
од  __________2018.године,  Извођач  одабран  за  најповољнијег  понуђача за  набавку    радова  на
реконструкцији пристана на реци Тамиш са уградњом припадајуће опреме.

Члан 2.

Предмет  овог  уговора  је  регулисање  међусобних  права  и  обавеза  уговорних  страна  у  вези
извођења радова на реконструкцији пристана на реци Тамиш са уградњом припадајуће опреме.

Члан 3.

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у складу са
законом, стандардима, правилима која важе за ову врсту радова, а у свему према захтевима Наручиоца, у
свему према посебним условима и захтевима Наручиоца и у свему према усвојеној понуди Извођача број:
_________  од ____________ године,  кoja je запримљена код Наручиоца под бројем: ____________, дана
______________ године.

Понуда је саставни део овог Уговора.
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Члан 4. 

 Уговорне стране утврђују вредност радова који су предмет овог Уговора, у укупном износу од 
___________________  динара (словима: _____________________________________)

без урачунатог ПДВ-а, односно у укупном износу од ____________________ динара (словима: 
___________________________________________________) са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 5.

Опција: Уколико је предвиђено авансно плаћање

Наручилац  је у обавези да на текући рачун Извођача  изврши уплату аванса у висини од _________
% од укупне вредности уговорених радова из члана 4. овог уговора, што износи ______________ динара.

Остатак од  _________ %, у износу од ____________динара,  Наручилац ће исплатити 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________(написати којом динамиком у односу на фазе извођења радова).

Опција: Уколико нема авансног плаћања

Наручилац ће  вредност радова из члана 4. став 1. овог уговора,  плаћати Извођачу у року  од 15
дана  од  дана  достављања  обострано  оверених  привремених  и  окончане  ситуације.  Коначна  исплата
вредности изведених радова извршиће се у  законском року након достављања банкарске гаранције  за
отклањање недостатака из чл. 14 овог уговора.

(одабрана опција остаће саставни део уговора а друга ће бити брисана)

Члан 6.

Уколико се потражује  аванс (уколико понуђач не захтева аванс овај члан ће бити брисан)

Извођач  се  обавезује  да  Наручиоцу   обезбеди  и  преда,  пре  исплате  аванса,  бланко  сопствену
меницу као средство обезбеђења за повраћај уплаћеног аванса.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено
и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом уговореног аванса, са роком важности који
је за 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за завршетак радова. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који  је издат од стране пословне банке коју  Извођач наводи у меничном
овлашћењу – писму. 

Наручилац ће уновчити дату меницу   и  извршити повраћај  датог аванса у случају да  Извођач не
буде извршавао своје обавезе у вези извођења радова. 

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора започне одмах по увођењу  у посао у
року од 60 дана. Извођач је уведен у посао обостраним потписивањем Записника о увођењу у посао. 

Наручилац има право да продужи рок за  извођење радова услед неповољних временских услова,
што ће бити констатовано у грађевинском дневнику. 

Уговорне стране су сагласне да уколико због непредвиђених околности, постоји могућност да дође
до прекорачења рока  из  става  1.  овог  члана,  Извођач је  дужан  да  Наручиоцу  упути  писани захтев за
продужење рока, са образложењем, најкасније 15 дана пре истека уговореног рока. 

Уговорне стране су сагласне да уколико Добављач упути Наручиоцу захтев за продужење рока 14
дана и краће пре истека рока из става 1. овог члана, такав захтев Наручилац није дужан разматрати.

Место извођења радова је објеката градског пристана на реци Тамиш.

Члан 8.

У случају да наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету изведених радова, Извођач
се обавезује да  исте отклони у року од 7 дана.

За  квалитет  изведених  радова  Извођач даје  гаранцију  ____  (_____)  године  од  дана  извршене
примопредаје радова  и обостране овере записника о примопредаји истих.

За  постојаност  уграђене  опреме  Извођач  даје  гаранцију  ____  (_____)  године  од  дана  извршене
примопредаје радова  и обостране овере записника о примопредаји истих.
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У току гарантног рока Извођач је дужан да отклони све утврђене недостатке на изведеним радовима
који  су  настали  услед  тога  што  се  Извођач  није  држао  својих  обавеза  у  погледу  квалитета  радова  и
материјала.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  уколико  Наручилац  констатује  да  су  утврђени  недостаци  у
квалитету  изведених  радова  и  уграђене  опреме  из  члана  1.  овог  уговра,  сачиниће  се  рекламациони
записник,  а  Извођач   је  дужан  недостатке  отклонити  у  року  и  у  свему  у  складу  са  рекламационим
записником, без накнаде.

Уговорне стране су сагласне у случају да Извођач не поступи у складу са примедбама Наручиоца из
рекламационог записника Наручилац има право да не изврши плаћање за  изведене радове и уграђена
добра и да  раскине Уговор,  а  Добављач одговара по  одредбама Закона о облигационим односима за
неизвршење Уговора.

Члан 9.

Уколико Извођач не испуни своје уговорне обавезе, висина уговорне казне за случај неиспуњења 
уговорне обавезе износи: 2  ‰  уговорене вредности радова.

Уколико Извођач не изведе радове у року предвиђеном чланом  6. овог уговора, обавезује се да
Наручиоцу  плати  уговорну  казну  у  висини  од:  2  ‰ (промила)  укупне  уговорене  цене  за  сваки  дан
закашњења, до максималног одбитка од 5  % уговорене вредности радова.

Уговорне стране сагласне су да Наручилац задржава право на уговорну казну из става 1. овог 
члана,  без упућивања посебног обавештења Извођачу.

Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната
уговорена казна мања од претрпљене штете.

 Члан 10.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова, а пре исплате окончане
ситуације,  обезбеди  и  достави  бланко  сопствену  меницу  као  средство  обезбеђења  за  отклањање
недостатака у гарантном року.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено
и  оверено  менично  овлашћење  –  писмо,  са  назначеним износом  10%  уговорене  вредности, са  роком
важности који је за  30  (тридесет) дана дужи од истека  гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена
копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране  пословне  банке  коју  Извођач  наводи  у
меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Извођач не буде извршавао своје обавезе у вези
отклањања недостатака у гарантном року.

Члан 11.

Извођач  се  обавезује  да  у  току  извођења  радова  изврши  потребно  осигурање  постојећих
инсталација  на  градилишту  и  да  у  случају  оштећења  истих,  о  свом  трошку  изврши  квалитетно  и
правовремено довођење у првобитно стање. 

Извођач се обавезује да предузме све потребне мере за сигурност градилишта, опреме, материјала,
радника, пролазника, суседних објеката и околине, све време, од потписивања записника о увођењу у 
посао до дана записнички извршене примопредаје посла.

Извођач се обавезује да накнади сву штету која, евентуално, настане према трећим лицима и  
објектима  у току извођења радова као и штете која евентуално настане као последица извођења радова 
након окончања истих .

Члан 12.

Извођач је сагласан и прихвата као уговорну обавезу посебне захтеве Наручиоца:
 да се упозна са радовима који су предмет понуде,
 да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама 

Закона о безбедности и здрављу људи ( “Сл.гласник РС” број 101/2005) и Правилника о заштити 
на раду при извођењу грађевинских радова (“Сл.гласник РС“ број 53/97),

 да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења
радова који су предмет овог Уговора и да одреди лице које ће бити одговорно за спровођење мера
заштите на раду,
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 да сноси све трошкове које буде имао Наручилац у случају прекорачења рока за извођење радова
својом кривицом.

 сагласан  је   да  Наручилац  умањи  потраживање  по  основу  извођења  радова  уколико  према
Извођачу оствари неко своје потраживање (говорна казна).

 Обавезује се да у току извођења радова изврши потребно осигурање постојећих инсталација на
радилишту и да у случају оштећења истих,  о свом трошку изврши квалитетно и правовремено
довођење у првобитно стање.

 Обавезује  се  да  предузме  све  потребне  мере  за  сигурност  радилишта,  опреме,  материјала,
радника, пролазника, суседних објеката и околине све време од потписивања записника о увођењу
у посао до завршетка радова.

 Обавезује се да сноси све трошкове штета која настану према трећим лицима и објектима као и
штету на објекту у раду, које настану његовом кривицом.

 Обавезује се да сноси све трошкове двадесетчетворочасовног физичког обезбеђења радилишта
све  време  од  потписивања Записника  о  увођењу  у  посао  до  потписивања  Записника  о
примопредаји изведених радова.

Члан 13.

Наручилац ће именовати надзорни орган за контролу радова који су предмет овог Уговора  и о истом 
писмено обавестити Извођача.

Извођач  је дужан да о свему поступа према примедбама надзорног органа.

Сви евентуално уочени недостаци приликом извођења радова, мере које је преузео надзорни орган
или налози који су дати од стране надзорног органа, морају бити уписани у грађевински дневник.

Члан 14.

Наручилац  има  право  на  одустанак  од  уговора,  уколико  се  Извођач  не  придржава  динамике
извршења  радова  или  настави  да  изводи  радове  који  не  задовољавају  по  квалитету.  У  том  случају
Наручилац је  овлашћен да,  у  складу са Законом о јавним набавкама и другим позитивним прописима,
радове повери другом извођачу, с тим да Извођач сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени
радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.

Члан 15.

Овај  уговор може да се раскине на основу воље уговорних страна, када једна уговорна страна
достави другој уговорној страни писмено обавештење о раскиду  уговора са отказним роком од 15 дана,
односно његовим неиспуњењем или неизвршавањем обавеза на начин и у роковима предвиђеним овим
уговором, изјавом о раскиду, или услед промењених околности, 

У случају раскида овог Уговора, Извођач је дужан да обезбеди градилиште и да радове изведене до
момента раскида Уговора заштити од пропадања о свом трошку.

Члан 16.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, 
вансудским путем, уколико:

-Извођач неблаговремено обавља уговорене радове,

-Извођач неквалитетно обавља уговорене радове,

-Извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора.

Члан 17.

На  међусобна права и  обавезе,  које  нису  регулисане овим  уговором,  примењиваће се  одредбе
Закона о облигационим односима. 

Евентуалне  измене  и  допуне  овог  уговора  могу  се  вршити  у  случају  вишкова  радова  који  су
дефинисани конкурсном документацијом и евидентирани у грађевинском дневнику а  не прелазе 10% од
уговорених количина (Посебне узансе о грађењу Сл.лист СФРЈ, бр.18/77), искључиво у писменој форми
закључењем анекса уговора,  под условом да  је  то у  складу са  Законом о јавним набавкама и  другим
законским и подзаконским прописима.
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Члан 18.

Уговорне стране су сагласне, да све евентуалне спорове који проистекну из овог уговора,  решавају
споразумно. 

За  решавање  евентуалних  спорова,  који  се  не  могу  решити  мирним  путем,  уговара  се  месна
надлежност ставрно надлежног суда у Панчеву.

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) за Наручипоца, а 2  (два)
су  за Извођача.
. 

ДОБАВЉАЧ НАРУЧИЛАЦ
______________________ ______________________ 

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и
понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз понуду, чиме потврђује да
је сагласан са садржином истог. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.  став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести  назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу  надокнади  трошкове  израде  узорка  или  модела,  ако  су  израђени  у  складу  са  техничким
спецификацијама наручиоца  и  трошкове прибављања средства  обезбеђења,  под условом да  је  понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:  достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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  за  поступак  јавне
набавке  мале вредности  –  набавка радова на реконструкцији  градског  пристана на реци Тамиш са
уградњом пратеће опреме, бр. Р – I – 55/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима

 

Датум: _____________                       М.П.                                      Потпис понуђача  

                                                                                                            ____________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту  конкуренције.  Организација  надлежна за  заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Уколико понуду подноси група понуђача,
Изјава  мора бити  потписана од стране овлашћеног  лица сваког  понуђачаиз  групе  понуђача  и  оверена
печатом. 
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X ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКАТА

Р – I – 55/18

П О Т В Р Д А

којом потврђујемо да је Понуђач ....................................................................................... ради учешћа у 

поступку јавне набавке радова на реконструкцији градског пристана на реци Тамиш са уградњом 

припадајуће опреме, дана ___________________ обишао објекат пре сачињавања понуде.

за Понуђача за Наручиоца

________________ ___________________

Напомена: 

Овај образац понуде неопходно је понети на заказани обилазак објекта  ради обостране овере 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЋА –средство обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року

_________________________________________

(Назив и тачна адреса понуђача)

БРОЈ ПОНУДЕ : _________________________

Датум : ___________________________

Р-I-55/18

И З Ј А В А

             којом изјављујемо да  ћемо,  у року од 10  дана након примопредаје радова,  а пре исплате
окончане ситуације,  обезбедити  и  доставити  бланко  сопствену  меницу  као  средство  обезбеђења за
отклањање недостатака након завршетка радова у износу од 10% вредности извршених радова без  пореза
на додату вредност, важности 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

Датум и место             (М.П)  печат и потпис овлашћеног лица 

___________________                                                            _____________________________
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