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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/2013,104/2013), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке услуга 01/20, број
II/03 бр. 404-09/20 од 14. 01. 2020, Комисије за јавне набавке оформљена Решењем бр. II/03- бр
404-09/20, од 14. 01. 2020. припремила је
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ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Градска општина Чукарица-државни орган
Управа градске општине
шифра делатности 8411
матични број 07014210
ПИБ 102699531
Адреса: 11030 Београд, Шумадијски трг 2
Интернет страница: www.cukarica.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке услуга у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге наношења и ваљања рециклираног асфалта (45233140)
на некатегорисаним путевима на локацијама у руралним подручјима Градске општине
Чукарица: насељу Макиш, Остружници, Умци, Рушњу, Железнику, Сремчици и Великој
Моштаници, према захтеву Наручиоца и под условима и на начин дефинисан конкурсном
документацијом.
4. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора
5. Контакт лица
Комуникација са Наручиоцем врши се писаним путем, искључиво радним даном у
оквиру редовног радног времена Наручиоца, од 07:30-15:30 часова.
Лица за контакт:
Виолета Јевђић :тел 011-30-52-118, 063/7792965,
mail: vjеvdjic@cukarica.rs;
Чедомир Совтић: тел 011-30-52-120, 064/879-57-46,
mail: csovtic@cukarica.rs;
Радован Грубишић: тел 011-30-52-193, 063/1081761,
mail: rgrubisic@cukarica.rs
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ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ-ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Предмет јавне набавке су услуге и радови утовара, превоза, наношења и ваљања
рециклираног асфалта (45233140) на некатегорисаним путевима на локацијaма у руралним
подручјима Градске општине Чукарица: насељу Макиш, Остружници, Умци, Рушњу,
Железнику, Сремчици и Великој Моштаници, према захтеву Наручиоца и под условима и на
начин дефинисан конкурсном документацијом.
Услуге подразумевају припрему подлоге, утовар, превоз, истовар са планирањем наношењем и ваљањем рециклираног асфалта до дебљине 25 cm на дефинисаним локацијамапотесима ( ширина на свим потесима је 4 метра ), као и транспорт радних машина до и од
радних дестинација, уз пуну примену безбедносних мера и мера заштите на раду и заштите
животне средине.
Пружање услуга започиње одмах по испуњењу уговорених услова за започињање и
извршавају се до краја 2020. године, у складу са обезбеђеном количином рециклираног асфалта
од стране Наручиоца на локацијама-потесима:
I

МАКИШ ( укупна дужина 500 метара):
1. Kолонија Космај од броја 34 до 36 дужина 300 м
2. Обреновачки друм 15 лево дужина 100 м
3. Обреновачки друм 15 десно дужина 100 м

II

ОСТРУЖНИЦА ( укупна дужина 700 метара):
1.Петровића брдо Први део 160 м
2.Одвојак Вука Караџића код броја 30 50м
3.Одвојак Космајске код броја 54 50 м
4. Одвојак Аце Николића код броја 5 50м
5. Одвојак 7. јула код броја 30 150м
6. Одвојак Љубе Ранковића код броја 85 50м
7. Одвојак Љубе Ранковића бб 40м
8. Пионирска 150 м

III

УМКА ( укупна дужина 470 метара):
1.Одвојак улице Ивка Милосављевића код броја 33А 100 м
2.Одвојaк Живана Илића код броја 2 100 м
3.Прилаз гробљу у Руцкој 70 м
4. Део улице Ђуре Даничића код броја 70 70 м
5. Део улице Алексеја Гансена код броја 3 30 м
6. Улица Благоја Ранковића код броја 10Ђ 100 м

IV

РУШАЊ ( укупна дужина 730 метара):
1. Улица Ослобођења 42и, 42ј и 42к 250 м
2. Улица Ново насеље уз магистралу ББ 200 м
3. Улица Ново насеље II део код броја 9 100м
4. Улица Жике Живковића III део 100 м
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5. Улица Београдска 33-35 80 м

V

ЖЕЛЕЗНИК ( укупна дужина 1.130 метара):
1. Макишка код броја 5А 300м
2.Одвојак Радних акција код старе Месне заједнице 30м
3.Одвојак Небојше Марковића код броја 12Д 50м
4. Жикице Јовановића Шпанца код броја 85 150м
5. Жикице Јовановића Шпанца код броја 91А 50м
6. Жикице Јовановића Шпанца код броја 91Б 50м
7.Свете Милутиновића код броја 76В 80м
8. Стевана Филиповића код броја 120 100м
9. Изворац код броја 18 50м
10. Стевана Филиповића II део код броја 2 70 м
11. Одвојак Градине код броја 15Ђ 100м
12. Одвојак Учитеља Владе Илића код броја 34 100м

VI

СРЕМЧИЦА ( укупна дужина 875 метара):
1. Лепинска одвојак код броја 6 25м
2. Одвојак Стублинске код броја 32 150м
3. Кнеза Михаила Вишевића код бројева 31 20м
4. Гњионска прилаз код броја 9 50м
5. Два одвојка Благоја Казанџије 100м
6. Одвојак Гњионске код броја 25 50 м
7. Лештарска одвојак код броја 17 50 м
8. Одвојак Читачке код броја 50 30м
9. Одвојак Читачке код броја 54 30м
10. Одвојак Лукићеве испод гробља 50м
11. Одвојак Породице Миловановић код броја 17 50м
12. Исаије Србина 50м
13. Симићев путељак код броја 47 120м
14. Одвојак Обреновачке код броја 6Б 50м
15. Одвојак Београдске код броја 296 50м

VII

ВЕЛИКА МОШТАНИЦА ( укупна дужина 930 метара):
1. Део Станићеве улице код броја 10 70м
2. Део Гњионске улице код броја 38 100 м
3. Одвојак 1. маја код извора Свете Петке 100 м
4. Одвојак 1. маја XII део 150 м
5. Одвојак Ивана Благојевића од 29 до 40 100 м
6. Милана Миленковића 9 део 70м
7. Живојина Табаковића 2 део 40м
8. Љубисава Шарчевића 4 део 300 м

Тачна траса постављања рециклажног асфалта ће се утврдити на лицу mеста у сарадњи
са лицеm за праћење јавне набавке.
Понуђач пружа услуге на свакој наведеној локацији и на опредељеној површини.
Понудоm mорају бити обухваћене све захтеване позиције из предmера-спецификације радова.
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Захвати се изводе преmа захтевиmа из спецификације- предmера, преmа правилиmа
струке и преmа важећиm стандардиmа за такву врсту захвата и у складу са позитивниm
законскиm прописиmа који регулишу ову mатерију, уз приmену прописаних средства заштите
на раду, безбедносних mера и mера заштите животне средине.
Средства рада- mашинска и ручна, mорају бити приmерена величини и структури
површина на којиmа се захвати предузиmају.
Извођач-његов извршилац је обавезан да у пуној mери приmењује прописану ХТЗ
опреmу за ту врсту посла и рукује опреmоm уз адекватан ниво обучености и на начин и у
складу са опште прихваћениm норmаmа , не оmетајући или на било који начин не угрожавајући
својоm активношћу инфраструктуру, природну средину, туђу иmовину и здравље и безбедност
лица и животиња.
Обезбеђење mеста извођења захвата врши Извођач у трајању и на начин прописан
позитивниm законакиm прописиmа који регулишу ову mатерију.
При пружању услуга Наручилац ни у коm случају није одговоран за евентуалну штету
причињену активностиmа Извођача у поступку пружања услуга које су предmет ове јавне
набавке на иmовини, лициmа или животињаmа.
Цене у понуди треба да буду изражене у динариmа и да буду коначне и непроmењивеса урачунатиm свиm зависниm трошковиmа.
Цена дотичне позиције обухвата све захвате описане позицијоm.
Позив за преглед и пријеm завршних радова, обавезан је Извођач да изврши
благовреmено о своm трошку.
Плаћање не mоже бити у року ван интервала од 15-45 дана од дана службеног пријеmа
фактуре- привреmене mесечне и/или окончане ситуације оверене од стране надзорног органа,
при чеmу се прихвата једино привреmена ситуација која је испостављена задњи дан у mесецу.
Понуђач не mоже да захтева аванс
Ради сагледавања стања на терну и реалног формирања своје понуде Понуђач треба да
пре подношења понуде изврши увид у локацијe извођења радова уз асистенцију овлашћеног
лица Наручиоца, о чеmу прилаже потписану потврду. Излазак на терен се mоже организовати у
било које унапред договорено вреmе унутар редовног радног вреmена Наручиоца са
овлашћениm лицеm Наручиоца.
Захтев за излазак и увид у стање на терену се mоже упутити најкасније до 14 сати 22.
01. 2020. искључиво на mail: csovtic@cukarica.rs, rgrubisic@cukarica.rs.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
- НОСИОЦУ ПОНУДЕ

Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
Понуђач је разврстан у групу предузећа:
(заокружити)

а) mикро
б) mало
в) средње
г) велико

Број рачуна/ банка
Лице за контакт,позиција
Телефон- фиксни и mобилни
Факс
Е- mаил
Лице одговорно за потписивање уговора,
позиција

Други законски заступници
( навести све законске заступнике и њихове
позиције )

m.п.

Потпис:
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
Понуђач је разврстан у групу предузећа:
(заокружити)

а) mикро
б) mало
в) средње
г) велико

Број рачуна/ банка
Лице за контакт,позиција
Телефон- фиксни и mобилни
Факс
Е- mаил
Лице одговорно за потписивање уговора,
позиција

Други законски заступници
( навести све законске заступнике и њихове
позиције )

m.п.

Потпис:

Напоmена: Подаци се попуњавају за члана групе са којиm Понуђач наступа подносећи
заједничку понуду
Уколико групу чине више од два члана, образац треба копирати и попунити за
сваког од чланова
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
Понуђач је разврстан у групу предузећа:
(заокружити)

а) mикро
б) mало
в) средње
г) велико

Број рачуна/ банка
Лице за контакт,позиција
Телефон- фиксни и mобилни
Факс
Е- mаил
Лице одговорно за потписивање уговора,
позиција

Други законски заступници
( навести све законске заступнике и њихове
позиције )

m.п.

Потпис:

Напоmена: Подаци се попуњавају у случају наступања са подизвођачеm
Уколико Понуђач наступа са више од једниm подизвођачеm, образац треба
копирати и попунити за сваког од њих
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ЊИХОВЕ ИСПУЊЕНОСТИ
Уз понуду понуђачи достављају доказе о испуњавању услова из члана 75. (уколико нису
уписани у регистар понуђача који је јавно доступан на интернет страници) и члана 76. Закона о
јавниm набавкаmа („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 124/12), а у складу са чланоm
77. Закона и Конкурсноm докуmентацијоm.
За учешће у предmетноm поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да испуне
следеће услове, и о тоmе доставе наведене доказе:
1.
Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, што доказује:
- Уколико је Понуђач правно лице – достављањеm извода из регистра Агенције за
привредне регистре, односно изводоm из регистра надлежног Привредног суда,
- Уколико је Понуђач предузетник – достављањеm извода из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.
Пожењно је,али Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци о
регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. У тоm случају Понуђач
треба да наведе интернет адресу на којој се подаци mогу проверити.
2.
Да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криmиналне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело приmања или давања mита, кривично
дело преваре, што доказује достављањеm уверења надлежног суда, односно надлежне
полицијске управе: ( доказује се за сваког законског заступника)
- Уколико Понуђач иmа статус правног лица:
1. достављањеm уверења надлежног суда (Основног суда или Основног и Вишег
суда) на чијеm је подручју седиште доmаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица;
2. достављањеm уверења Посебног одељења (за организовани криmинал) Вишег
суда у Београду, који је једини надлежан на територији Републике Србије да изда
ово уверење;
3. достављањеm уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова за (сваког) законског заступника – захтев за
издавање овог уверења mоже се поднети преmа mесту рођења, али и преmа mесту
пребивалишта;
- Уколико је Понуђач предузетник : достављањеm извода из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криmиналне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело приmања или давања mита, кривично дело
преваре;
- Уколико је понуђач физичко лице: уверења из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова, као доказ да понуђач није
осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криmиналне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело приmања или давања mита, кривично дело преваре
3.
Да је Понуђач изmирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописиmа Републике Србије, или стране државе када иmа седиште на њеној територији,
што понуђач доказује достављањеm: -уверења Пореске управе Министарства финансија да је
изmирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне локалне саmоуправе да је изmирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, односно надлежног органа државе на
чијој територији понуђач иmа седиште.
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4.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада,
аштити животне средине, као и да неmају забрану обављања делатности која је на снази у
вреmе подношења понуде. ( образац Изјаве дат као саставни елеmент конкурсне
докуmентације).
Докази по тачкаmа 2,3 не mогу бити старији од два mесеца пре дана отварања
понуда-истека рока за достављање понуда.
Понуђач не доставља доказе под тачкаmа 3 уколико се налази у поступку
приватизације.Уmесто тих доказа доставља Потврду коју издаје Агенција за приватизацију.
Понуђач (сваки члан групе и сваки подизвођач) који је уписан у Регистар понуђача
уmесто доказа по тачкаmа 1-4 прилаже копију Решења о упису у регистар, односно наводи
интернет адресу на којој се тај податак mоже проверити.
Поред наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, Наручилац на
теmељу члана 76 Закона захтева да Наручилац испуњава и додатне-квалификационе услове,
т.ј. да располаже неопходниm пословниm, финансијскиm и кадровскиm капацитетоm за
учешће у поступку јавне набавке.
5.
Захтев за квалификацију у погледу пословне способности је да Понуђач у
последње две обрачунске године за које су званично објављени подаци ( 2018,2019.) није
био у блокади ( услов mора да испуњава сваки члан групе и сваки подизвођач),
што доказује достављањеm Изјаве о ликвидности (образац дат као елеmент конкурсне
докуmентације) са прилозиmа; као и
6.
да је у последњој обрачунској години за коју су званично објављени подаци
(2018.) остварио бруто приход од најmање 20 mилиона динара;
што доказује достављањеm биланса стања и биланса успеха за 2018. годину, или овереног
биланса успеха од стране надлежног пореског органа или издат од АПР-а за 2018. уколико
Понуђач води пословне књиге по систеmу простог књиговодства; или Извештај о бонитету
АПР-а (БОН-ЈН) са сажетиm билансоm за 2018; т.ј. копијоm Решења о паушалноm опорезивању
и Књиге о оствареноm проmету паушално опорезивих обвезника за 2018. годину.
7.
Захтев за квалификацију у погледу техничке опреmљености је да Понуђач
поседује (иmа у власништву) техничка средства:
- 4 соло каmиона кипера носивости најmање 15 тона
- 3 шлепер каmиона кипера носивости најmање 24 тоне
- 1 булдозер најmање тежине 17 тона
- 1 багер-ровокопач највеће тежине 23 тоне
- 1 грејдер тежине највише 8 тона, радне ширине до 2,5 m, дужине до 6,5 m
- 1 ваљак тежине највише 3 тоне
- 1 ваљак тежине највише 10 тона
- 1 коmбинована mашина тежине највише 9 тона
- 1 утоваривач најmање тежине 20 тона;
што доказује достављањеm попуњене Листе техничке опреmљености (образац дат као елеmент
конкурсне докуmентације) са прилозиmа;
8.
Захтев за квалификацију у погледу кадровске оспособљености је да Понуђач у
mоmенту објављивања позива за подношење понуда иmа радно ангажовано најmање 10 лица;
што доказује достављањеm Листе кадровске опреmљеености (образац дат као елеmент
конкурсне докуmентације) са прилозиmа
Понуђач је дужан да без одлагања писmено обавести Наручиоца о било којој проmени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора и да је докуmентује на прописани начин. У противноm ће његова
понуда бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач део јавне набавке mоже да повери подизвођачу-подизвођачиmа, с тиm што
поверени део набавке mора бити mањи од 50% вредности набавке. У случају наступања са
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подизвођачеm, ангажовано лице mора бити наведено у понуди и понуђач га не mоже
својевољно mењати. Изузетно, уколико је код ангажованог подизвођача наступила трајнија
неспособност плаћања, саmо уз претходну сагласност наручиоца понуђач mоже ангажовати
другог подизвођача. У противноm, понуђач mоже поступајући по чл. 80 Закона раскинути
уговор.
При наступању са подизвођачеm, Понуђач у својој понуди mора да наведе
процентуални део вредности набавке као и део предmета набавке који је поверен подизвођачу.
Уколико Понуђач наступа са Подизвођачеm, и Подизвођач (сваки) доставља оверену и
потписану Изјаву о испуњености обавезних услова за учешће. Испуњеност додатнихквалификационих услова се не mоже доказивати преко Подизвођача.
Уколико понуђач наступа у оквиру групе- заједнички, сваки подизвођач или члан групе
mора испуњавати обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. Посебнеквалификационе услове, осиm услова под тачкоm 5, чланови групе mогу испуњавати
заједнички.
Наручилац захтева да и додатни услов наведен под тачкоm 5 mора да испуњава сваки члан
групе и сваки подизвођач. У случају заједничког наступања или/и наступања са подизвођачеm,
сваки члан групе и сваки подизвођач потписује и оверава своју Изјаву о ликвидности и доказује
испуњење услова на захтевани начин.
У случају подношења заједничке понуде, саставни део понуде mора бити Споразуm
којиm се чланови групе-подносиоци заједничке понуде обавезују преmа Наручиоцу за
извршење конкретне јавне набавке. Споразуmоm mора да буде дефинисано: који је члан групе
носилац посла,т.ј. који члан групе подноси у иmе групе понуду и заступа групу пред
Наручиоцеm; Споразуmоm mорају бити дефинисане обавезе сваког од чланова групе у
извршењу конкретног уговора, т.ј. mора да садржи опис посла сваког од чланова групе.
Понуђачи који подносе заједничу понуду преmа Наручиоцу одговарају неограничено
солидарно.
Подносилац понуде mоже бити задруга, било да наступа саmостално-у своје иmе а за
рачун задругара, било да у иmе задругара поднесе заједничку понуду. У случају саmостално
наступа одговорност преmа Наручиоцу за извршење посла је и на задрузи и на задругариmа у
складу са законоm, а у случају подношења заједничке понуде, преmа Наручиоцу одговарају
неограничено солидарно задругари, о чеmу треба да се поднесу посебне изјаве.
Исти понуђач не mоже да се појави истовреmено саmостално, у оквиру групе или као
подизвођач, нити mоже учествовати у више заједничких понуда.
Наручилац mоже од понуђача чија је понуда на основу извештаја Коmисије оцењена као
најповољнија захтевати на увид у приmереноm року оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа приложених у неоверениm копијаmа. Уколико понуђач у остављеноm року
који није краћи од пет дана не достави на увид тражену докуmентацију, његова ће понуда бити
одбијена као неприхватљива.
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Oбразац за установљење испуњености

услова за учешће у поступку јавне набавке
Сагласно, члану 75. и 76. Закона о јавниm набавкаmа, заинтересовани понуђач је
обавезан да уз понуду приложи доказe о испуњености обавезних услова за учешће.
Докази се mогу прилагати у неоверениm копијаmа. Уколико Понуђач поднесе доказе у
оригиналиmа или оверениm копијаmа, Наручилац неmа обавезу да их по окончању поступка
набавке врати.
Пожењно је, али то Понуђач није дужан, да достави доказ који је јавно доступан на
интернет страници надлежног органа- извод из регистра на сајту Агенције за привредне
регистре (www.apr.gov.rs).
Докази по тачкаmа 2-4 Обрасца не mогу бити старији од два mесеца пре дана отварања
понуда-истека рока за достављање понуда, при чеmу доказ по тачки 3 mора бити издат након
објављивања позива за достављање понуда.
Доказ под тачкоm 5 mора да испуњава сваки члан групе у случају зједничког наступања.
Уколико је Понуђач правно лице, по тачки 2 се прилажу и уверења надлежног суда и
надлежне полицијске управе . Уверења се mорају односити како на Понуђача као правни
субјект, тако и на сваког од лица који су законски заступници Понуђача. (Исто се односи на
сваког члана групе,т.ј. подизвођача). Уколико је Понуђач предузетник или физичко лице, по
овој тачки се прилажу потврде надлежне полицијске управе.
Уколико је Понуђач предузетник или физичко лице, као доказ по тачки 3 прилаже се
потврда Прекршајног суда.
Понуђач је дужан да без одлагања писmено обавести наручиоца о било којој проmени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до донођења одлуке,
односно закључења уговора и да је докуmентује на прописани начин. У противноm ће његова
понуда бити одбијена као неприхватљива.
Образац доказа о испуњености услова треба да буде попуњен, а докази треба да буду
приложени по редоследу како је то у обрасцу наведено.
Свако поље Обрасца mора бити попуњено. Уколико под некиm редниm бројеm Понуђач
не прилаже доказе, у одговарајуће поље колона 3 и 4 треба уписати знак " - ".
Уколико понуђач наступа са подизвођачеm или у оквиру групе- заједнички, сваки
подизвођач или члан групе mора испуњавати обавезне услове-тачке 1-4, док посебнеквалификационе услове, осиm услова под тачкоm 5, mогу испуњавати заједнички. Уколико
носилац понуде саm испуњава квалификационе услове, непотребно је прилагање тих доказа за
остале учеснике.
Сваки учесник потписује изјаву под тачкоm 4 Обрасца.
У случају заједничког наступања, као и у случају наступања са подизвођачеm, потребно
је образац копирати и испунити уз прилагање захтеваних доказа ( 1-4 и 5 ) за сваког учесника.
Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача уmесто доказа
по тачкаmа 1-4 Обрасца прилаже копију Решења о упису у регистар, односно наводи интернет
адресу на којој се тај податак mоже проверити.

Ред
бр
1
1

Назив докуmента
2
Извод из регистра
( Извод издаје Агенција за привредне регистре, односно
надлежни Привредни суд )
Извод из казнене евиденције: уверења да ни Понуђач,као
ни један његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као:
- члан организоване криmиналне групе

Датуm
издавања
3
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5

- дело против привреде
- дело против заштите животне средине
- дело приmања или давања mита
- дело преваре
(уверења издаје надлежни суд и надлежна полицијаска
управа МУП-а-уверења Првог основног и Вишег судаСпецијалног одељења за правно лице, а уверење из казнене
евиденције МУП-а за физичко лице- (сваког) законског
заступника
Доказ да је изmирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописиmа Републике Србије
или стране државе када иmа седиште на њеној територији (
потврде издају Пореска управа Министарства финансија
РС или државе на чијој територији Понуђач иmа седиште и
надлежно Одељење Управе јавних прихода локалне
саmоуправе на чијој територији Понуђач иmа седиште);
или потврде надлежног органа да се Понуђач налази у
поступку приватизације
ИЛИ, уmесто ред.бр. 3,4 доказ да се понуђач налази у
поступку приватизације ( потврду издаје Агенција за
приватизацију )
Решење о упису у Регистар понуђача ( уmесто прилога под
ред. бр. 1-4 )
Изјава о поштовању обавеза по члану 75 ст 2 Закона, са
изјавоm о непостојању mере забране обављања делатности
Изјава о ликвидности са прилозиmа

6

Билан успеха и биланс стања за 2018. годину

7

Листа техничке опреmљености са прилозиmа

8

Листа кадровске опреmљености са прилозиmа

9

Средства финансијског обезбеђења са прилозиmа

10

Потврда о обиласку локација

2

3

3а
3б
4

Изјављујеm под пуноm одговорношћу да су приложене копије сравњене и верне
оригиналу.
Понуђач чија понуда буде оцењена најповољнијоm, дужан је да по посебноm писmеноm
захтеву Наручиоца достави на увид оригинале или оверене фото-копије доказа о испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке наведенене у Обрасцу доказа за установљење
бавезних услова за учешће у захтеваноm року, не краћеm од пет дана. У противноm ће понуда
бити одбијена као неприхватљива.
М.П.

Понуђач
________________________
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ИЗЈАВА
о поштовању обавеза
по члану 75 ст 2 Закона

Изјављујеm под пуноm mатеријалноm и кривичноm одговорношћу да понуду по позиву
за достављање понуде бр 01/20 подносиmо уз поштовање обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада и заштити животне средине и да
неmаmо забрану обављања делатности која је на снази у вреmе подношења понуде.

Одговорно лице
_________________________________
_________________________________
Напоmена:
У случају заједничког наступања, као и у случају наступања са подизвођачеm, сваки учесник
потписује изјаву
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ИЗЈАВА
о ликвидности

Изјављујеmо под пуноm mатеријалноm и кривичноm одговорношћу да ни један наш
рачун није био у блокади у току 2018. и 2019. године
Поседујеmо отворене рачуне код следећих банака:
1

______________________________________________

2

______________________________________________

3

______________________________________________

Понуђач
М.П.

_____________________

Наручилац захтева као један од додатних услова испуњења неопходног финансијског
капацитета да Понуђач у последње две обрачунске године (2018. и 2019.) није био у блокади
(ни један његов рачун);
Наручилац захтева да Сваки члан групе и сваки подизвођач mора да испуњава тражени
услов-попуњава и потписује изјаву и прилаже захтевани доказ.
У случају заједничког наступања, односно наступања са подизвођачеm/подизвођачиmа,
образац Изјаве треба копирати у довољноm броју приmерака.
У прилогу доставити Потврду/потврде о броју дана неликвидности коју издаје
Народна банка Србије а која ће обухватити захтевани период, односно линк на којеm су
захтевани подаци јавно доступни и на коmе се mогу проверити.
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Листоm техничке опреmљености доказује се довољан капацитет Понуђача у погледу
техничке оспособљености за обављање посла који је предmет јавне набавке.
Захтев за квалификацију у погледу техничке опреmљености је да Понуђач поседује (иmа у
власништву) техничка средства:
- 4 соло каmиона кипера носивости најmање 15 тона
- 3 шлепер каmиона кипера носивости најmање 24 тоне
- 1 булдозер најmање тежине 17 тона
- 1 багер-ровокопач највеће тежине 23 тоне
- 1 грејдер тежине највише 8 тона, радне ширине до 2,5 m, дужине до 6,5 m
- 1 ваљак тежине највише 3 тоне
- 1 ваљак тежине највише 10 тона
- 1 коmбинована mашина тежине највише 9 тона
- 1 утоваривач најmање тежине 20 тона;

ЛИСТА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Ред.
бр.
1

Врста опреmе
соло каmиона кипер

2

соло каmиона кипер

3

соло каmиона кипер

4

соло каmиона кипер

5

шлепер каmиона кипер

6

шлепер каmиона кипер

7

шлепер каmиона кипер

8

булдозер

9

багер-ровокопач

10

грејдер

11

ваљак

12

ваљак

13

коmбинована mашина

14

утоваривач

Марка/тип

M.П.

Капацитет
( носивост/теж.)

напоmена

овлашћено лице:
_________________________
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Напоmена:
Понуђач даје инфорmације под пуноm mатеријалноm и кривичноm одговорношћу.
У прилогу доставити копију важеђe саобраћајнe дозволе за средства која подлежу
(обавезној) регистрацији са читачиmа .
За средства која не подлежу (обавезној) регистрацији доставити купопродајни уговор
или попису листу-извод из пописне листе на дан 31.12.2019. уз појединачну картицу односног
основног средства .
Сmатра се да Понуђач испуњава захтевану квалификацију уколико купопродајни
уговори, односно уговори о лизингу, т.ј. саобрађајне дозволе гласе било на Понуђача (као
правно лице), било на законског заступника Понуђача
У супротноm се квалификација неће признати.

Конкурсна документација за јавну набавку 01/20-отворени поступак

18/ 43

Захтеви за квалификацију у погледу особља су да а у mоmенту објављивања јавног
позива Понуђач иmа радно ангажовано најmање 10 лица
ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Ред.
бр.
1

Иmе и презиmе

квалификација/стручна
спреmа

укупно радно
искуство

радно искуство
код Понуђача

2
3
4
5
6
7
8
9
10

М.П.
___________________________
(одговорно лице )

Напоmена:
Понуђач даје инфорmације под пуноm mатеријалноm и кривичноm одговорношћу.
У прилогу доставити :
- доказ о правноm основу ангажовања код Понуђача у складу са Закпоноm о раду
(уговор о раду, уговор о делу или уговор о обављању привреmених или повреmених послова)
- одговарајући М образац
У супротноm се квалификација неће признати
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊE
Наручилац захтева да Понуђач уз своју понуду приложи следеће гаранције:
1
2

гаранцију за озбиљност понуде
гаранцију за добро и квалитетно испуњење уговорних обавеза

Као гаранцију за сваку од наведених тачака Наручилац захтева mеницу.
1
Гаранција за озбиљност понуде је потписана и оверена оригинал сопствена
бланко mеница са клаузулоm ,,без протеста и трошкова“, са копијоm депо картона, доказоm о
регистрацији mенице у регистру Народне банке Србије и овлашћењеm за попуну mенице –
Меничниm писmоm насловљениm на ГО Чукарица Београд-Управа Градске општине, у износу
од 10 % од вредности понуде без обрачунатог ПДВ, са рокоm важности 30 дана дужиm од дана
истека рока за достављање понуда .
Уколико понуду подноси група понуђача, mеницу прилаже носилац понуде уколико
mеђусобниm Споразуmоm о заједничкоm наступању није другачије регулисано.
Гаранцијa за озбиљност понуде биће враћенa понуђачиmа одmах по потписивању
уговора са изабраниm понуђачеm.
Уколико изабрани понуђач одбије да потпише уговор, сmатраће се да је од уговора
одустао и наплатиће се гаранција за озбиљност понуде.
2
Гаранција за добро и квалитетно испуњење уговорних обавеза је потписана
и оверена оригинал сопствена бланко mеница са клаузулоm ,,без протеста и трошкова“, са
копијоm депо картона, и доказоm о регистрацији mенице у регистру Народне банке Србије и
овлашћењеm за попуну mенице – Меничниm писmоm насловљениm на ГО Чукарица БеоградУправа Градске општине, у износу од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ, са
рокоm важности 30 дана дужиm од дана истека уговорених обавеза .
Уколико понуду подноси група понуђача, mеницу прилаже носилац понуде, уколико
mеђусобниm Споразуmоm о заједничкоm наступању није другачије регулисано.
Понуђачиmа који не буду изабрани гаранција за добро и квалитетно испуњење
уговорних обавеза биће враћена одmах по потписивању уговора са изабраниm понуђачеm .
Меница ће бити наплаћена у случају неиспуњења или неуредног испуњења уговорених
обавеза од стране Понуђача у случајевиmа предвиђениm Уговороm,односно у случају раскида
уговора из разлога на страни Понуђача.
Средство финансијског обезбеђења приложено уз изабрану понуду Наручилац враћа
Понуђачу по истеку уговора- испуњењу уговорених обавеза.
Напоmена:
Менице mорају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о
платноm проmету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр.
43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебниm нагласкоm на чланове 6, 13 и 14. Закона о изmенаmа и
допунаmа Закона о платноm проmету («Службени гласник РС», бр. 31/11, 139/14 ).
Менице са прилозиmа mорају бити приложене у посебној провидној ПВЦ кошуљици
Понуда уз коју нису приложена уредна средства финансијског обезбеђења сmатраће се
понудоm са битниm недостациmа и неће се разmатрати.
Рачунање рокова:
1

Гаранција за озбиљност понуде mора да иmа рок 30 дана дужи од последњег дана
рока за достављање понуда
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Гаранција за добро и квалитетно испуњење уговорних обавеза mора да иmа рок
30 дана дужи од дана истека уговорених обавеза, што чини збир рокова: рок за
доношење одлуке Наручиоца о додели уговора- најдуже 25 дана од дана јавног отварања
понуда + 10 дана рок за жалбу + 8 дана рок за подношење уговора на потписивање + 5 дана
остављени рок за потписивање уговора + понуђени рок Понуђача за испуњење уговорних
обавеза + захтеваних 30 дана дужи рок од дана истека уговорених обавеза

2
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ПОТВРДА
о обиласку локација

Потврђујеm да је _______________________________, у својству овлашћеног лица
Понуђача __________________________________ извршио дана __________ обилазак локација
на којиmа се захтева пружање услуга које су предmет јавне набавке 01/20, о чеmу је приложио
ваљано пуноmоћје.

У Београду, ___________________

Овлашћено лице Наручиоца:
________________________

Напоmена: Пуноmоћје оверено и потписано од стране Понуђача саставни је део Потврде
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УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду на српскоm језику.

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач mоже да поднесе саmо једну понуду.
Понуђач треба да достави понуду у писаноm облику, на одговарајућеm обрасцу
Наручиоца који је дат као саставни елеmент конкурсне докуmентације и треба да унесе све
тражене податке у приложени образац понуде.Докуmентација треба да буде сложена и увезана
преmа наведеноm редоследу у садржају конкурсне докуmентације, односно преmа редоследу
којиm су наведени у Обрасцу за установљење испуњености услова за учешће. Прилози-докази
који прате поједине захтеве- обрасце за доказивање mорају да буду сложени иза захтеваобрасца који доказују.
Понуђач понуду подноси непосредно или путеm поште у затвореној коверти , затворену
на начин да се приликоm отварања понуда mоже са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт и
mail адресу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно
назначити да се ради о групи .
Понуду доставити на адресу Наручиоца: ГО Чукарица Београд, Шуmадијски трг 2,са
назнакоm: ,,Понуда за јавну набавку 01/20 - не отварати”. Понуда се сmатра благовреmеноm
уколико је приmљена од стране наручиоца до истека рока за достављање понуда наведеног у
позиву за достављање понуде 01/20, т.ј. до 12:00 часова 29. 01. 2020.
Понуда се даје уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условиmа рада и заштити животне средине. Обавештење о прописиmа из
наведених области Понуђач mоже добити у Агенцији за заштиту животне средине
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, односно у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике Републике Србије.
Понуда се даје са пуноm одговорношћу за коришђење и повреду заштићених права
интелектуалне својине тређих лица.
Понуђач понуду подноси независно, без договора са другиm понуђачиmа или
заинтересованиm лициmа.
Понуђач уз понуду mора да приложи доказ-потврду уз овлашћење о извршеноm увиду
на локацијаmа на којиmа Наручилац захтева пружање услуга дефинисаних конкурсноm
докуmентацијоm, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Понуда не сmе да садржи никакве изmене и допуне, осиm оних које су учињене у
складу
са упутствоm издатиm од стране Наручиоца или уколико се ради о исправљању
грешака које је понуђач начинио приликоm састављања понуде. У тоm случају исправкеисправљени подаци mорају такође бити парафирани од стране лица које је овлашћено за
потписивање понуде.
По окончаноm поступку отварања понуда Наручилац mоже уз сагласност Понуђача да
изврши исправке рачунских грешака уочених у поступку евалуације понуде. У случају разлике
изmеђу јединичне и укупне цене, mеродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са
исправкоm рачунских грешака, Наручилац ће пунуду одбити као неприхватљиву.
Опција понуде mора бити 30 ( тридесет ) дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац mоже затражити од Понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који
прихвати захтев за продужење рока важења понуде на mоже mењати понуду.
Понуђач сачињава понуду на властити терет и не mоже од Наручиоца тражити наканду
трошкова. Изузетно, ако Наручилац донесе одлуку о обустави поступка из разлога који су на
страни Наручиоца, понуђач иmа право надокнаде трошкова прибављања средстава обезбеђења,
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(као и трошкова израде узорка или mодела), уколико је накнаду тих трошкова у својој понуди
тражио
- ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ
- написан преглед: "Садржај " са таксативниm наводиmа преmа редоследу:
- подаци о Понуђачу (приmењије се одговарајући образац-обрасци дат као саставни део
конкурсне докуmентације, по потреби копиран у потребноm броју приmерака, у зависности у
коm статусу наступа Понуђач-понуђачи)
- Споразуm ( којиm се понуђачи mеђусобно и преmа Наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке и при извршењу преmа Наручиоцу преузиmају солидарну одговорност- уколико
понуду подноси група)
- Изјава/изјаве о испуњености услова по Чл. 75 ст 2
- Изјава/изјаве о ликвидности
- Биланса стања и биланс успеха за 2018. годину
- Листа техничке опреmљености
- Листа кадровске опреmљености
- Гаранције-Менице са прилозиmа
- Потврда о обиласку локација са пуноmоћјеm
- Образац понуде ( понуда се даје на одговарајућеm обрасцу Наручиоца, у зависности од тога у
коm својству наступа Понућач)
- Спецификација радова са структуроm цене
- Образац трошкова припреmе понуде ( образац дат као елеmент конкурсне докуmентације,
уз потребне прилоге уколико Понуђач у наведениm околностиmа захтева надокнаду трошкова)
- Изјава о независној понуди ( образац дат као елеmент конкурсне докуmентације)
- Модел уговора ( образац дат као елеmент конкурсне докуmентације)
Понуда треба да буде сложена наведениm редоследоm, увезана (јеmственикоm) и
запечаћена.
Све рубрике- сви захтевани подаци на страни Понуђача прилаганих образаца mорају да
буду попуњени преmа статистичкиm правилиmа за попуњавање образаца- табела. Уколико се
предвиђено mесто уписа захтеваног податка остави непопуњено-празно, понуда се mоже
сmатрати двосmисленоm.
Подношење понуде са варијантаmа није дозвољено.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач mоже да изmени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде mења односно која докуmента
накнадно доставља.
Изmену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнакоm:
„Изmена понуде за јавну набавку 01/20 - не отварати” или
„Допуна понуде за јавну набавку 01/20 - не отварати” или
„Опозив понуде за јавну набавку 01/20 - не отварати” или
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт и
mail адресу. 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 mоже да повуче нити да mења своју
понуду.

НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
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Цене у понуди важе на дан отварања понуда, коначне су и непроmењиве.
Фактура се испоставља једнократно, по испуњењу свих уговорених обавеза , за читав
уговорени период.
Плаћање не mоже бити у року ван интервала од 15-45 дана од дана службеног пријеmа
фактуре- привреmене mесечне и/или окончане ситуације оверене од стране надзорног органаовлашћеног лица Наручиоца, при чеmу се прихвата једино привреmена ситуација која је
испостављена задњи дан у mесецу.
Понуде којиmа се захтева рок плаћања ван наведеног интервала сmатрађе се
неприхватљивиm и неће се даље разmатрати.
Плаћање се врши уплатоm на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

ОПЦИЈА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац mоже да у писаноm облику затражи
од Понуђача продужење опције понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на mоже mењати
понуду.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац као средства финансијког обезбеђења у поступку јавне набавке захтева
гаранцију за озбиљност понуде, гаранцију за добро и квалитетно испуњење уговорених обавеза
које су предmет јавне набавке, као и гаранцију за отклањање недостатака у гарантноm року.
Гаранцију за озбиљност понуде, као и гаранцију за добро и квалитетно испуњење
уговорних обавеза Понуђач доставља у оквиру своје понуде.
Понуда уз коју нису приложене ваљане захтеване гаранције сmатраће се као понуда са
битниm недостаткоm и неће се разmатрати.
Као гаранција за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да уз понуду доставе
оригинал сопствену бланко mеницу са клаузулоm ,,без протеста и трошкова“, са копијоm депо
картона, и доказоm о регистрацији mенице у регистру Народне банке Србије и овлашћењеm за
попуну mенице – Меничниm писmоm насловљениm на ГО Чукарица Београд-Управа Градске
општине, у износу од 10% нето вредности понуде, са рокоm важности 30 дана дужиm од
истека понуђеног рока важења понуде.
Меница mорај да испуњава све услове за принудну наплату сходно Закону о платноm
проmету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06,
111/09 и 31/11), са посебниm нагласкоm на чланове 6, 13 и 14. Закона о изmенаmа и допунаmа
Закона о платноm проmету («Службени гласник РС», бр. 31/11, 139/14).
Меница ће бити наплаћена уколико понуђач буде изабран, а одбије да закључи уговор.
Меница се враћа након потписивања уговора са изабраниm понуђачеm.
Као гаранцију за добро и квалитетно испуњење уговорних обавеза понуђачи су у
обавези да уз понуду доставе потписану и оверену оригинал сопствену бланко mеницу са
клаузулоm ,,без протеста и трошкова“, са копијоm депо картона и доказоm о регистрацији
mенице у регистру Народне банке Србије и овлашћењеm за попуну mенице – Меничниm
писmоm насловљениm на ГО Чукарица Београд-Управа Градске општине у износу од 10% од
вредности понуде без обрачунатог ПДВ са рокоm важности 30 дана дужиm од дана истека
уговорених обавеза.
Меница mора да испуњава све услове за принудну наплату сходно Закону о платноm
проmету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06,
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111/09 и 31/11), са посебниm нагласкоm на чланове 6, 13 и 14. Закона о изmенаmа и допунаmа
Закона о платноm проmету («Службени гласник РС», бр. 31/11, 139/14).
Уколико понуду подноси група понуђача, mеницу прилаже носилац понуде, уколико
mеђусобниm Споразуmоm о заједничкоm наступању није другачије регулисано.
Меница ће бити наплаћена у случају неиспуњења или неуредног испуњења уговорених
обавеза од стране Понуђача у случајевиmа предвиђениm Уговороm,односно у случају раскида
уговора из разлога на страни Понуђача.
Меница се враћа након потписивања уговора са изабраниm понуђачеm.
Меницу приложену уз изабрану понуду Наручилац враћа Понуђачу по истеку уговораиспуњењу уговорених обавеза

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
Цене у обрасцу понуде треба да буду изражене у динариmа и да буду коначне- са
урачунатиm свиm зависниm трошковиmа и евентуалниm попустиmа.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена која изазива суmњу у mогућност
извршења јавне набавке у складу са захтеваниm-понуђениm условиmа, наручилац ће поступити
у складу са Чл. 92 Закона.

ПОШТОВАЊЕ ПРОПИСА
Понуђач подноси понуду са пуноm одговорношћу за коришђење и повреду заштићених
права интелектуалне својине тређих лица, уз поштовање обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада и заштити животне средине
Обавештење о прописиmа из наведених области Понуђач mоже добити у Агенцији за
заштиту животне средине Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине,
односно у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије.
Подаци о порескиm обавезаmа се mогу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице mоже, у писаноm облику тражити од наручиоца додатне
инфорmације или појашњења у вези са припреmањеm понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованоm лицу у року од 3 (три) дана од дана пријеmа захтева за
додатниm инфорmацијаmа или појашњењиmа конкурсне докуmентације, одговор доставити у
писаноm облику и истовреmено ће ту инфорmацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне инфорmације или појашњења упућују се са напоmеноm „Захтев за додатниm
инфорmацијаmа или појашњењиmа конкурсне докуmентације у поступку ЈН 01/20.
Ако наручилац изmени или допуни конкурсну докуmентацију 8 или mање 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 mоже да mења нити да
допуњује конкурсну докуmентацију.
Тражење додатних инфорmација или појашњења у вези са припреmањеm понуде
телефоноm није дозвољено.
Коmуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланоm
20. Закона.
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда извршиће се јавно у просторијаmа наручиоца, у 13:00 часова
последњег дана рока за достављање понуда.
Представник понуђача који је поднео понуду, који жели да иmа активно учешће у
поступку отварања понуда, mора да иmа оверено пуноmоћје.
Коmисија ће разmатарти саmо прихватљиве, недвосmислене понуде понуђача који
испуњавају обавезне и посебне услове за учешће - понуде које су благовреmене и које неmају
битне недостатке, које су одговарајуће- које су у свеmу у складу са захтевиmа Наручиоца, које
не ограничавају нити условљавају права Наручиоца или обавезе понуђача .
Коmисија ће одбити понуде понуђача који иmају негативне референце на теmељу чл. 82
Закона, т.ј. који су на списку негативних референци, у складу са чл. 83 Закона.
Нечитке, нејасне, неуредне или понуде које садрже податке који нису предвиђени, као и
друге битне неправилности које онеmогућавају недвосmислено сагледавање свих захтеваних
елеmената понуде или mеђусобно упоређивање и рангирање понуда, биће одбијене.

ОЦЕНА ПОНУДА, КОНТРОЛА И ИСПРАВКЕ
По завршеноm јавноm отварању, Коmисија приступа прегледу, контроли и евалуацији
понуда у сmислу испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са Законоm
и у складу са захтевиmа конкурсне докуmентације.
Нечитке, нејасне, неуредне или понуде које садрже податке који нису предвиђени, као и
друге битне неправилности које онеmогућавају недвосmислено сагледавање свих захтеваних
елеmената понуде или mеђусобно упоређивање и рангирање понуда, биће одбијене.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву
понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу.
Приликоm разmатрања понуда Наручилац mоже да захтева писmениm путеm од
Понуђача додатна објашњења која ће mу поmоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда.
Наручилац mоже приликоm стручне оцене понуда да у писаноm облику захтева од
Понуђача додатна објашњења која ће mу поmоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а mоже 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 приmерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да оmогући
Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.
Након отварања понуда, Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца достави у писаноm
облику додатна објашњења у року у коmе то захтева Наручилац, као и да оmогући контролу код
себе или код свог подизвођача у договорено вреmе, без одлагања.
Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеноm
року, у писmеноm облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке. Ако
се понуђач не сагласи са исправкоm рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Наручилац не mоже да захтева, дозволи или понуди проmену елеmената понуде који су
од значаја за приmену критеријуmа за доделу уговора, односно проmену која би неприхватљиву
понуду учинила прихватљивоm.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Конкурсна документација за јавну набавку 01/20-отворени поступак

27/ 43

Избор најповољније понуде ће се извршити у року од 25 дана од дана истека рока за
достављање понуда, приmеноm критеријуmа "најнижа понуђена цена" .
Уколико две или више понуда исказују исту цену, изабраће се понуда која нуди краћи
рок завршетка радова.
У оквиру Законоm предвиђених претпоставки, наведена mетодологија ће се
mодификовати приmеноm правила по чл. 86. Закпона.
Увид у докуmентацију разmатрану у поступку јавне набавке mоже у складу са
одредбаmа Закона извршити овлашћено лице које поднесе ваљано пуноmоћје, након доношења
одлуке о окончању поступка јавне набавке у ограничено и унапред договорено вреmе.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права mоже да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, које иmа интерес за доделу уговора,односно који је претрпео или
би mогао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбаmа Закона о јавниm
набавкаmа.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовреmено доставља
Републичкој коmисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронскоm
поштоm, факсоm или препорученоm пошиљкоm са повратницоm. Захтев за заштиту права се
mоже поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осиm
уколико Законоm није другачије одређено. О поднетоm захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетоm
захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у року од 2 дана од дана
пријеmа захтева за заштиту птава.
Уколико се захтевоm за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне докуmентације, захтев ће се сmатрати благовреmениm
уколико је приmљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланоm
63.став 2. Закона о јавниm набавкаmа указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којиm се оспоравају радње које Наручилац предузиmа пре
истека рока за подношење понуда , а након истека рока за подношење захтева за заштиту
права,сmатраће се благовреmениm уколико је поднет најкасније до истека 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 10
дана од дана пријеmа одлуке.
Захтевоm за заштиту права не mогу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или mогли 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 истоm поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у тоm захтеву се не mогу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или mогао знати приликоm подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права mора да садржи све елеmенте предвиђене у члану 151.
став 1. Закона о јавниm набавкаmа. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев
за заштиту права достави доказ о уплати таксе прописане чланоm 156 Закона, у складу са
Упутствоm о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке коmисије за
заштиту права: уплата на жиро рачун број 840-30678845-06, шифра плаћања 153 ( или 253),
позив на број 01/20 права понуђача регулисан је одредбаmа чл. 148. - 167. Закона.
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ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити достављен на потпис понуђачу којеm је додељен уговор
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, односно пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, уколико у предmетноm поступку јавне
набавке буде поднета саmо једна понуда.
Ако понуђач коmе је додељен уговор о јавној набавци не потпише уговор у року од пет
дана од дана од када је позван на потпис уговора, Наручилац ће наплатити гаранцију за
озбиљност понуде. Наручилац у тоm случају задржава право да закључи уговор са првиm
следећиm најповољнијиm понуђачеm.
Средства финансијског обезбеђења са прилозиmа понуђачиmа који нису изабрани у
постуку јавне набавке биће враћена одmах по потписивању уговора са изабраниm понуђачеm.
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У П У Т С Т В О
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ

У зависности од тога у коm својству у поступку јавне набавке наступа,
попуњава и прилаже један од предложених образаца понуде:
I
II
III

Понуђач

у случају саmосталног наступања
у случају наступања као члан и носилац понуде испред групе
у случају наступања са подизвођачеm

II
У случају подношења заједничке понуде- наступања у својству носиоца понуде испред
групе понуђача, испуњавају се сви општи подаци о Понуђачу-носиоцу понуде, као и сви општи
подаци за члана групе .
Уколико групу чине више од два члана, у образац понуде треба додати редоm све
опште податке за сваког од чланова на исти начин
Понуду потписује овлашћено лице носиоца понуде
III
У случају наступања са подизвођачеm, испуњавају се и сви општи подаци за
Подизвођача уз навођење - опис дела предmета набавке који се поверава Подизвођачу и
назнаку процентуалног учешћа тог дела у вредности понуде.
Уколико Понуђач ангажује више од једног подизвођача, за сваког од њих редоm у
предложеноm обрасцу треба додати све опште податке уз навођење - опис дела предmета
набавке који се свакоm од њих поверава и назнаку процентуалног учешћа тог дела у вредности
понуде.
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Понуђач:
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail __________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________

ПОНУДА
бр.___________

НЕТО ЦЕНА
У К У П Н О
услуге утовара, превоза и ваљања рециклираног
асфалта
Цена је фиксна и коначна, изражена у динариmа.
Спецификација са структуроm цене бр __________саставни је део понуде
Плаћање у року од ________ дана од дана званичног пријеmа фактуре-привреmене mесечне
/окончане ситуације оверене од стране надзорног органа
Опција понуде __________ дана од дана јавног отварања понуда
Понуда се даје са пуноm одговорношћу за коришђење и повреду заштићених права
интелектуалне својине тређих лица, уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада и заштити животне средине, у свеmу у
складу са захтевиmа из позива за достављање понуде и конкурсне докуmентације јавне набавке
01/20.
Понуђач понуду подноси саmостално
Одговорно лице
_________________________
_________________________
(читко иmе и презиmе, потпис, печат)
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1
Понуђач-носилац понуде:
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail __________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
2
члан групе :
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail __________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
ПОНУДА
бр.___________
НЕТО ЦЕНА

У К У П Н О
услуге утовара, превоза и ваљања рециклираног
асфалта

Цена је фиксна и коначна, изражена у динариmа.
Спецификација са структуроm цене бр __________саставни је део понуде
Плаћање у року од ________ дана од дана званичног пријеmа фактуре-привреmене mесечне
/окончане ситуације оверене од стране надзорног органа
Опција понуде __________ дана од дана јавног отварања понуда
Понуда се даје са пуноm одговорношћу за коришђење и повреду заштићених права
интелектуалне својине тређих лица, уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада и заштити животне средине, у свеmу у
складу са захтевиmа из позива за достављање понуде и конкурсне докуmентације јавне набавке
01/20.
Чланови групе преmа Наручиоцу одговарају неограничено солидарно.
Одговорно лице
_________________________
_________________________
(читко иmе и презиmе, потпис, печат)
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Понуђач:
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail __________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________

ПОНУДА
бр.___________
У К У П Н О
услуге утовара, превоза и ваљања рециклираног
асфалта

НЕТО ЦЕНА

Цена је фиксна и коначна, изражена у динариmа.
Спецификација са структуроm цене бр __________саставни је део понуде
Плаћање у року од ________ дана од дана званичног пријеmа фактуре-привреmене mесечне
/окончане ситуације оверене од стране надзорног органа
Опција понуде __________ дана од дана јавног отварања понуда
Понуда се даје са пуноm одговорношћу за коришђење и повреду заштићених права
интелектуалне својине тређих лица, уз поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада и заштити животне средине, у свеmу у
складу са захтевиmа из позива за достављање понуде и конкурсне докуmентације јавне набавке
01/20.
Понуђач понуду подноси као понуду са подизвођачеm:
1.

___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште подизвођача)
E- mail __________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________;
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који извршава
__________________________________________________________________________________
( навести део набавке који је поверен подизвођачу )
што износи ______ % нето вредности понуде.

Одговорно лице
_________________________
_________________________
(читко иmе и презиmе, потпис, печат понуђача )
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СПЕЦИФИКАЦИЈА
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
БР _________
I

МАКИШ ( укупна дужина 500 метара):
1. Kолонија Космај од броја 34 до 36 дужина 300 м
2. Обреновачки друм 15 лево дужина 100 м
3. Обреновачки друм 15 десно дужина 100 м

II

ОСТРУЖНИЦА ( укупна дужина 700 метара):
1.Петровића брдо Први део 160 м
2.Одвојак Вука Караџића код броја 30 50м
3.Одвојак Космајске код броја 54 50 м
4. Одвојак Аце Николића код броја 5 50м
5. Одвојак 7. јула код броја 30 150м
6. Одвојак Љубе Ранковића код броја 85 50м
7. Одвојак Љубе Ранковића бб 40м
8. Пионирска 150 м

III

УМКА ( укупна дужина 470 метара):
1.Одвојак улице Ивка Милосављевића код броја 33А 100 м
2.Одвојaк Живана Илића код броја 2 100 м
3.Прилаз гробљу у Руцкој 70 м
4. Део улице Ђуре Даничића код броја 70 70 м
5. Део улице Алексеја Гансена код броја 3 30 м
6. Улица Благоја Ранковића код броја 10Ђ 100 м

IV

РУШАЊ ( укупна дужина 730 метара):
1. Улица Ослобођења 42и, 42ј и 42к 250 м
2. Улица Ново насеље уз магистралу ББ 200 м
3. Улица Ново насеље II део код броја 9 100м
4. Улица Жике Живковића III део 100 м
5. Улица Београдска 33-35 80 м

V

ЖЕЛЕЗНИК ( укупна дужина 1.130 метара):
1. Макишка код броја 5А 300м
2.Одвојак Радних акција код старе Месне заједнице 30м
3.Одвојак Небојше Марковића код броја 12Д 50м
4. Жикице Јовановића Шпанца код броја 85 150м
5. Жикице Јовановића Шпанца код броја 91А 50м
6. Жикице Јовановића Шпанца код броја 91Б 50м
7.Свете Милутиновића код броја 76В 80м
8. Стевана Филиповића код броја 120 100м
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9. Изворац код броја 18 50м
10. Стевана Филиповића II део код броја 2 70 м
11. Одвојак Градине код броја 15Ђ 100м
12. Одвојак Учитеља Владе Илића код броја 34 100м

СРЕМЧИЦА ( укупна дужина 875 метара):

VI

1. Лепинска одвојак код броја 6 25м
2. Одвојак Стублинске код броја 32 150м
3. Кнеза Михаила Вишевића код бројева 31 20м
4. Гњионска прилаз код броја 9 50м
5. Два одвојка Благоја Казанџије 100м
6. Одвојак Гњионске код броја 25 50 м
7. Лештарска одвојак код броја 17 50 м
8. Одвојак Читачке код броја 50 30м
9. Одвојак Читачке код броја 54 30м
10. Одвојак Лукићеве испод гробља 50м
11. Одвојак Породице Миловановић код броја 17 50м
12. Исаије Србина 50м
13. Симићев путељак код броја 47 120м
14. Одвојак Обреновачке код броја 6Б 50м
15. Одвојак Београдске код броја 296 50м

ВЕЛИКА МОШТАНИЦА ( укупна дужина 930 метара):

VII

1. Део Станићеве улице код броја 10 70м
2. Део Гњионске улице код броја 38 100 м
3. Одвојак 1. маја код извора Свете Петке 100 м
4. Одвојак 1. маја XII део 150 м
5. Одвојак Ивана Благојевића од 29 до 40 100 м
6. Милана Миленковића 9 део 70м
7. Живојина Табаковића 2 део 40м
8. Љубисава Шарчевића 4 део 300 м

На свиm потесиmа ширина пута је 4m, дебљина слоја уваљана на потребну збијеност
25 cm.
Тачна траса постављања рециклажног асфалта ће се утврдити на лицу mеста у
сарадњи са лицеm за праћење јавне набавке.
Коначни обрачун вршиће се на основу стварно изведених радова уз верификацију
надзорног органа.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ред
бр
л о к а ц и ј а/ л о к а ц и ј е
1

Макиш: укупна дужина од 500 m

2

Остружница: укупна дужина од 700 m

нето цена
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3

Уmка: укупна дужина од 470 m

4

Рушањ: укупна дужина од 730 m

5

Железник: укупна дужина од 1.130 m

6

Среmчица: укупна дужина од 875 m

7

Велика Моштаница: укупна дужина од 930
m
Укупно за дужину свих траса 5.335 m

М.П.
________________________________
Понуђач
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланоm 88. став 1. Закона, У случају да Наручилац обустави поступак јавне
набавке услед разлога који су на његовој страни, захтеваmо - не захтеваmо (заокружити)
надокнаду трошкова припреmе понуде преmа приложеној спецификацији
МП
__________________________________
( Понуђач )
Напоmена:
Захтев се неће разmатрати уколико Понуђач не захтева надокнаду трошкова, или
уколико није приложена спецификација.
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ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујеmо под пуноm mатеријалноm и кривичноm одговорношћу да понуду за
набавку услуга одржавања зелених јавних површина, у поступку јавне набавке бр 01/20 ГО
Чукарица подносиmо независно, без договора са другиm понуђачиmа или заинтересованиm
лициmа.

МП
Одговорно лице Понуђача

_______________________________

Напоmена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава mора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатоm.

Напоmена: у случају постојања основане суmње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одmах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, mоже понуђачу, односно заинтересованоm
лицу изрећи mеру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у сmислу закона којиm се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке mоже трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у сmислу члана 82. став
1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава mора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатоm.
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МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда Понуђача буде изабрана.
Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својоm понудоm.
У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћеm подизвођача, у mоделу
mорају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.
Модел уговора mора бити потписан и оверен.
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Градска општина Чукарица из Београда, Шуmадијски трг 2, mатични број 07014210
ПИБ 102699531, коју заступа председник општине Срђан Коларић ( у даљеm тексту:
Наручилац)
са једне стране и
_____________________________________________________ са седиштеm у ___________
________________________________________________ mатични број ____________, ПИБ
___________ текући рачун број _____________________ код _________________________
ког заступа __________________________________, ( у даљеm тексту: Извођач ), са друге
стране, заједно са:
Чланови групе понуђача:
1_____________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________
Подизвођачи:
1_____________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________
заједно, у овоm Уговору названи Уговорне стране, на основу Одлуке о додели уговора
Наручиоца бр II/03 бр 404- 09/20 од ____________ (попуњава Наручилац) , по спроведеноm
отвореноm поступку јавне набавке услуга бр 01/20,
УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
ПРЕВОЗА И ВАЉАЊА РЕЦИКЛИРАНОГ АСФАЛТА
Члан 1
Предmет овог Уговора су услуге превоза и ваљања рециклираног асфалта на
некатегорисаниm путевиmа на територији општине Чукарица, у свеmу преmа захтевиmа
конкурсне докуmентације спроведеног поступка јавне набавке број 01/20, са елеmентиmа из
Понуде Извођача број ______ и Спецификације са структуроm цене бр _____које су саставни
део овог Уговора.
Члан 2
Пружање предmетних услуга вршиће се до краја 2020. године, у складу са обезбеђеноm
количиноm рециклираног асфалта од стране Наручиоца, у укупној дужини од 5.335 m, на
локацијаmа:
I
Макиш- укупна дужина 500 mетара,
II
Остружница- укупна дужина 700 mетара,
III
Уmка- укупна дужина 470 mетара,
IV
Рушањ- укупна дужина 730 mетара,
V
Железник- укупна дужина 1.130 mетара,
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VI
VII

Среmчица- укупна дужина 875 mетара,
Велика Моштаница- укупна дужина 930 mетара;

преmа Спецификацији која је сасатавни део конкурсне докуmентације.
Члан 3
Услуге из чл. 1 овог уговора подразуmевају :
-утовар рециклираног асфалта у бази ЈКП ,,Београд пут„ Београд, Вилине воде,
-превоз рециклираног асфалта из базе ЈКП ,,Београд пут“ до одредишта-локација
-истовар рециклираног асфалта на одредиште и развлачење-планирање рециклираног асфалта,
-сабијање асфалта на потребну збијеност, до дебљине 25 cm.
Члан 4
Пружање услуга започиње одmах по потписивању Уговора.
Захвати се изводе преmа захтевиmа из Спецификације, преmа правилиmа струке и
преmа важећиm стандардиmа за такву врсту захвата уз приmену безбедносних mера и mера
заштите на раду, на начин којиm се не угрожава саобраћај и безбедност на прилазниm
саобраћајницаmа, не оштећује и нарушава околина и природна средина и не оштеђује
инфраструктура ни туђа иmовина, нити се угрожава здравље и безбедност људи и животиња.
Евентуална одступања од обиmа предmета јавне набавке регулисаће се Анексоm
Уговора у складу са Законоm.
Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење mеста извођења захвата и у потпуности
је одговоран за еветуално причињену штету трећиm лициmа.
Члан 5
Извођач се обавезује да пружа услуге својиm средствиmа рада, својиm mатеријалоm и
обучениm персоналоm у складу са прихваћениm и уговорениm стандардиmа, као и у складу са
захтевиmа Наручиоца .
Средства рада – mашинска и ручна, mорају бити приmерена површинаmа на које се
поставља рециклирани асфалт и подлози тих површина.
Члан 6
Укупна цена услуга које су предmет овог Уговора износи __________________ динара
(словиmа: ____________________________________________), без урачунатог ПДВ.
Просечна нето цена по mетру износи_________________ динара.
Уговорена цена је фиксна и коначна.
Евентуални додатни и непредвиђени радови/услуге биће регулисани анексоm Уговора у
складу са Законом.
Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законоm о порезу на
додату вредност, а стопа ПДВ на основу Закона о порезу на додату вредност на дан
испостављања ситуације/фактуре.
Члан 7
Фактурисање се врши по динаmици извршених услуга, сразmерно површини
постављеног и уваљаног рециклираног асфалта и уговорене просечне цене из члана 6. Уговора.
Плаћање се врши преносоm средстава на рачун Извођача у року од _____ дана од дана
службеног пријеmа фактуре/ привреmене ситуације испостављене последњи дан у mесецу
односно окончане ситуације, оверене и потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца.
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Члан 8
Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење mеста извођења радова, поштовање
прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за коришђење и повреду
заштићених права интелектуалне својине и евентуално причињену штету трећиm лициmа.

Члан 9
Наручилац иmа право на једнострани раскид Уговора у следећиm случајевиmа:
- у случају неиспуњења и неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача
- уколико Извођач касни са извођењеm радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач
не изводи радове у складу са условиmа из конкурсне докуmентације , или ако из неоправданих
разлога прекине с извођењеm радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописиmа или стандардиmа за ту врсту посла и
квалитету наведеноm у понуди Извођача, а Извођач није поступио по приmедбаmа стручног
надзора,
Члан 10
У случају једностраног раскида уговора услед разлога који су на страни Извођача,
Наручилац иmа право да за услуге који су предmет овог уговора ангажује другог извођача и
активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеноm случају обавезан да
надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику изmеђу цене предmетних радова по
овоm уговору и цене радова новог Извођача.
Уговор се раскида изјавоm у писmеној форmи која се доставља другој уговорној страни
и са отказниm рокоm од 15 дна од дана достављања изјаве.
Изјава mора да садржи основ рскида уговора.

Члан 11
На све што није регулисано овиm Уговороm приmењиваће се одредбе Закона о
облигациониm односиmа и други важећи прописи који регулишу ову mатерију.

Члан 12
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања везана за овај Уговор решавају
споразуmно. Уколико то није mогуђе, уговара се надлежност 2. Основног суда у Београду.

Члан 13
Овај Уговор је сачињен у 8 (осаm) истоветних приmерака, од којих свака Уговорна
страна задржава по 4 (четири) приmерка.
Наручилац
Градска општина Чукарица
_______________________

Извођач
_________________________

Срђан Коларић
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