ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-4/2017
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

ЈКП ,,КОМУНАЛНО'' ИВАЊИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-1-4/2017
јавна набавка добара
- набавка грађевинског материјала за погребне услуге -

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

07.02.2017..године до 12,00 часова

Јавно отварање:

07.02.2017..године у 12,30 часова

ИВАЊИЦА, ЈАНУАР 2017.ГОДИНЕ
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл.
6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
Републике Србије” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке
број.1-1-4/2017
деловодни
број
Одлуке
1-1-1-4-1/17
од
27.01.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1-1-14-2/17 од 27.01.2017.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - набавку
грађевинског материјала за погребне услуге
ЈН бр.1-1-4/2017

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок и место
испоруке добара, додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац изјаве о независној понуди
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП ''Комунално'' Ивањица
Адреса: ул. Зорана Ђинђића бр. 61, 32250 Ивањица
Интернет страница: jkpivanjica.rs
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.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1-1-4/2017 су добра – грађевински материјал за
погребне услуге
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Добривоје Поповић
Е-mail адреса: jakopko@mts.rs
телефон/телефакс: (032) 664-170 у периоду од 7,00-15,00 часова
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1-1-4/2017 су добра – грађевински материјал за
погребне услуге
Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевинске конструкције и
материјали; помоћни производи у грађевинарству (изузев електричних апарата)
– 44000000-0
2. Партије
Набавка је обликована у 2 партије, и то:
ПАРТИЈА 1 – ЦЕМЕНТ, ГВОЖЂЕ И ТЕРАЦО МЕРМЕР
1.1. Назив и ознака из општег речника набавке: Цемент – 44111200-3
1.1.1 Портланд композитни цемент 42,5 R
1.1.2. Брзовезујући цемент 32,5 N
1.2. Назив и ознака из општег речника набавке: Цеви и арматура – 44163000-0
1.2.1. Арматурна мрежа Ø 8 mm
1.2.2. Арматурна мрежа Ø 6 mm
1.2.3. Арматурно ребрасто гвожђе Ø 8 mm (88 cm)
1.2.4. Арматурно ребрасто гвожђе Ø 8 mm (78 cm)
1.3. Назив и ознака из општег речника набавке: Мермер – 44911100-0
1.3.1. Млевени бели мермер за терацо
1.3.2. Млевени црни мермер за терацо
ПАРТИЈА 2 – БЕТОНСКИ БЛОКОВИ И КАМЕНИ АГРЕГАТ (МЕШАВИНА)
2.1. Назив и ознака из општег речника набавке: Блокови – 44111600-7
2.1.1. Блокови бетонски 39 x 19 x 19 cm
2.1.2. Блокови бетонски 39 x 19 x 12 cm
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2.2. Назив и ознака из општег речника набавке: Ломљен и дробљен камен 14212300-3
У партијама понуђачи морају понудити све артикле из образаца понуде, уписати
јединичне цене и укупне цене за сваки артикал, као и укупне цене за целокупне
набавке појединачних партија. Свака понуда која не буде сачињена на описан
начин биће одбијена као неприхватљива, из разлога што би другачије сачињена
понуда била неодговарајућа јер не би потпуно испуњавала све техничке
спецификације наручиоца, нити би било није могуће утврдити њену стварну
садржину и упоредити је са другим понудама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Партија 1
1. Врста и количина добара
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВРСТА
Портланд композитни цемент 42,5 R
Брзовезујући цемент 32,5 N
Арматурна мрежа Ø 8 mm
Арматурна мрежа Ø 6 mm
Арматурно ребрасто гвожђе Ø 8 mm (88 cm)
Арматурно ребрасто гвожђе Ø 8 mm (78 cm)
Млевени бели мермер за терацо
Млевени црни мермер за терацо

ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ

УКУПНА
ОКВИРНА
КОЛИЧИНА

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

20.000
15.000
1.500
300
400
300
4.000
3.000

Напомена: У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина
добара у килограмима за годину дана. Стварно потребне количине добара могу
бити мање или веће од наведених у зависности од потреба наручиоца.
Наручилац годишње преузима оквирно по 20 тура цемента и гвожђа односно
оквирно 10 тура терацо мермера, у приближно једнаким количинама, уз могућа
одступања.
Максимални финансијски износ набавке цемента, гвожђа и терацо мермера
одређен је износом предвиђених средстава наручиоца од 765.000,00 динара
без ПДВ-а за целу 2017.годину.
2. Техничке карактеристике и квалитет добара
2.1. Цемент
Понуђена добра морају испуњавати услове из Правилника о квалитету цемента
(,,Службени гласник РС", бр. 34/2013 и 44/2014).
Портланд композитни цемент:
 ознака - PC 35M (V-L) 42,5 R односно CEM II/B-M (V-L) 42,5 R;
 произведен млевењем портланд цементног клинкера, према стандарду
SRPS EN 197-1;
 удео 64 или 65 -79 % клинкера и 21-35 % мешаног додатка силикатног
летећег пепела и кречњака;
Страна

6/ 55

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-4/2017
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

 класе чврстоће 42,5;
 класа почетне чврстоће R;
 означавање цемента у пратећој документацији као и на врећамаџаковима према стандарду SRPS EN 197-1.
Брзовезујући цемент:
 процес стврдњавања креће непосредно по додавању воде, за тренутно
заптивање, везивање и анкерисање;
 класе чврстоће 32,5;
 класа почетне чврстоће N;
 почетак везивања – максимално 175 минута;
 означавање цемента у пратећој документацији као и на врећамаџаковима према стандарду SRPS EN 197-1.
2.2. Гвожђе
Понуђена добра морају имати следеће карактеристике и квалитет:
 пречник жице арматурне мреже - Ø 8 mm и Ø 6 mm;
 арматурно ребрасто гвожђе у облику шипки сечених на дужине од 88 cm
и 78 cm;
 пречник арматурног ребрастог гвожђа Ø 8 mm.
2.3. Терацо мермер
Понуђена добра морају имати следеће карактеристике и квалитет:
 млевени бели мермер за терацо – гранулација 1-3 (2,2 – 11 mm);
 млевени црни мермер за терацо – гранулација 1-3 (2,2 – 11 mm).
Наручилац слободно врши избор између различитих гранулација у
зависности од својих потреба, а по потреби ће наручивати и црвени
млевени мермер за терацо у мањим количинама које су укључене у
максимални финансијски износ набавке.
3. Паковање
3.1. Цемент
Испорука портланд композитног цемента ће се вршити у папирним џаковима
тежине 50 килограма.
Испорука брзовезујућег цемента ће се вршити у папирним џаковима тежине 40
килограма
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3.2. Терацо мермер
Испорука терацо мермера ће се вршити у целофанским џаковима тежине 50
килограма.
4. Провера квантитета и квалитета и рекламација
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на
уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем
одмах саопшти Испоручиоцу.
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8
(осам) дана од дана када је открио недостатак.
Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 5 (пет)
дана од пријема рекламације.
5. Рок и место испоруке добара
Место испоруке добара је Ивањичко гробље – Ивањица, ул.Милинка Кушића
б.б.
Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по
потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је у
обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине предметних
добара за потребе наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да у року од 24 часа
од пријема писане наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона,
изврши појединачну испоруку наручене количине добара у времену између 7 и
13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак). Наручилац задржава
право да за испоруку наручене количине добара определи одређени датум.
Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту
испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена
телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти
начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.
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Партија 2
1. Врста и количина добара
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.

ВРСТА
Блокови бетонски 39 x 19 x 19 cm
Блокови бетонски 39 x 19 x 12 cm
Камени агрегат (мешавина)

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

УКУПНА
ОКВИРНА
КОЛИЧИНА

ком.
ком.
t

6.000
8.000
200

Напомена: У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина
блокова у комадима и каменог агрегата (мешавине) у тонама за годину дана.
Стварно потребне количине добара могу бити мање или веће од наведених у
зависности од потреба наручиоца. Наручилац годишње преузима оквирно 20
тура у приближно једнаким количинама, уз могућа одступања.
Максимални финансијски износ набавке блокова и каменог агрегата
(мешавине) одређен је износом предвиђених средстава наручиоца од
809.900,00 динара без ПДВ-а за целу 2017.годину.
2. Техничке карактеристике и квалитет добара
2.1. Блокови
Понуђена добра морају имати следеће карактеристике и квалитет:
 димензије 39 x 19 x 19 cm и 39 x 19 x 12 cm;
 вертикалне шупљине за зидање, и то блокови 39 x 19 x 19 cm - 6
шупљина, а блокови 39 x 19 x 12 cm - 3 шупљине;
 пресовани,
 израђени од бетона МБ 25 (минимално).
2.2. Камени агрегат (мешавина)
 ломљен и дробљен камен.
3. Паковање
3.1. Блокови
Испорука блокова ће се вршити на дрвеним палетама од 60, 90, 100 или 168
блокова.
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4. Провера квантитета и квалитета и рекламација
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на
уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем
одмах саопшти Испоручиоцу.
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8
(осам) дана од дана када је открио недостатак.
Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 5 (пет)
дана од пријема рекламације.
5. Рок и место испоруке добара
Место испоруке добара је Ивањичко гробље – Ивањица, ул.Милинка Кушића
б.б.
Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по
потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је у
обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине блокова и
каменог агрегата (мешавине) за потребе наручиоца. Изабрани понуђач је дужан
да у року од 24 часа од пријема писане наруџбенице или усменог налога
упућеног путем телефона, изврши појединачну испоруку наручене количине
блокова и каменог агрегата (мешавине) у времену између 7 и 13 часова радним
данима наручиоца (понедељак-петак). Наручилац задржава право да за
испоруку наручене количине блокова и каменог агрегата (мешавине) определи
одређени датум.
Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту
испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена
телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти
начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

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:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
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 условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Наручилац не захтева да понуђач испуњава додатне услове.

1.3.

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 4) Закона. Наручилац не захтева да
подизвођач испуњава додатне услове.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона.
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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,
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.
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 понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи
и од осталих понуђача.
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. Понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач није дужан да доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона уколико је уписан у регистар понуђача у складу са
одредбама члана 78. Закона, нити је дужан да доказује испуњеност истих
обавезних услова за члана групе понуђача и подизвођача који су уписани у
регистар понуђача.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, у
случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
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најповољнија односно другог понуђача, понуђач доказује достављањем
следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда);
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да 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 (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
3.1.1. ПАРТИЈА 1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________ у поступку јавне
набавке грађевинског материјала за погребне услуге број 1-1-4/2017, наручиоца Јавног
комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, и то за партију 1 – набавку цемента,
гвожђа и терацо мермера, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на територији
стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време у
време подношења понуде.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
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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3.1.2. ПАРТИЈА 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне
набавке грађевинског материјала за погребне услуге број 1-1-4/2017, наручиоца
Јавног комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, и то за партију 2 –
набавку бетонских блокова и каменог агрегата (мешавине), испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на територији
стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);

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

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.

Страна

15/ 55

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-4/2017
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

3.2.1. ПАРТИЈА 1
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________
у
поступку
јавне набавке грађевинског материјала за погребне услуге број 1-1-4/2017,
наручиоца Јавног комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, и то за партију
1 – набавку цемента, гвожђа и терацо мермера, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и 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 / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на
територији стране државе, односно у супротном уписати назив
стране државе).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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3.2.2. ПАРТИЈА 2
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________
у
поступку
јавне набавке грађевинског материјала за погребне услуге број 1-1-4/2017,
наручиоца Јавног комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, и то за партију
2 – набавку бетонских блокова и каменог агрегата (мешавине), испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и 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 / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на
територији стране државе, односно у супротном уписати назив
стране државе).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуде се подносе непосредно или путем поште у једној затвореној коверти
или кутији, без обзира на број партија за које понуђач подноси понуду, са
назнаком ''Понуда за јавну набавку грађевинског материјала, за партију/е
_____________________ (навести број и назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ'' на
адресу ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, ул.Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица,
сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Понуђач је дужан да на полеђини
коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе, адресе, телефоне и контакт особе
свих учесника у заједничкој понуди.
Крајњи рок за достављање понуда је 07.02.2017.године,
часова. Понуде које стигну после наведеног рока
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати
поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са
иста поднета неблаговремено.

и то до 12,00
сматраће се
и по окончању
назнаком да је

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и
техничким условима који важе у Републици Србији.
Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све
прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача.
Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ
потписан и оверен печатом од стране одговорног лица.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце
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дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани
и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да
се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити
попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима
Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном
документацијом.
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери
печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да
прихвата све елементе уговора. Група понуђача може да се определи да сваку
страну Модела уговора потпишу и печатима овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписати и печатом оверити сваку страну Модела уговора, чиме потврђују да
прихватају све елементе уговора. У случају да се понуђачи определе да један
понуђач из групе потписује и печатом оверава стране Модела уговора,
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Обавезни саставни делови понуде:
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.

ДОКУМЕНТИ
Обрасци изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке (Обрасци 3) за сваку партију посебно и за сваког подизвођача
посебно
Попуњени, потписани и оверени печатом обрасци понуде (Обрасци VI)
за сваку партију посебно
Попуњени, потписани и оверени печатом модели уговора (Обрасци VII)
за сваку партију посебно
Попуњени, потписани и оверени печатом обрасци изјаве о независној
понуди (Обрасци VIII) за сваку партију посебно

3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
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Понуђач је дужан да у понуди наведе не које се партије понуда односи.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
У свим партијама понуђачи морају понудити све артикле из образаца понуде,
уписати јединичне цене и укупне цене за сваки артикал, као и укупне цене за
целокупне набавке појединачних партија. Свака понуда која не буде сачињена
на описан начин биће одбијена као неприхватљива, из разлога што би
другачије сачињена понуда била неодговарајућа јер не би потпуно испуњавала
све техничке спецификације наручиоца, нити би било није могуће утврдити
њену стварну садржину и упоредити је са другим понудама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим
обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву биће припремљено,
означено и достављено, на начин који је одређен за подношење понуде, са
ознаком на коверти “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив
понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ грађевинског материјала, за партију/е
_____________________ (навести број и назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ, на
адресу ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, ул.Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица,
сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека крајњег
рока за подношење.
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.
Страна

20/ 55

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-4/2017
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

У Обрасцу понуде, 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
Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу. Уколико ангажује подизвођача, понуђач је
дужан да наведе у својој понуди 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 у
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
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.
Сва доспела потраживања Наручилац ће преносити искључиво понуђачу.
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 2) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора;
али и податке о:
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
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2) понуђачу који ће издавати рачуне;
3) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
4) понуђачу који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне
документације.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу
са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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.
Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде тражено авансно
плаћање одбиће се као неприхватљива.
Плаћање се врши по испостављеним рачунима, сачињеним на основу
извршене испоруке добара и јединичних цена из понуде, и то у року који не
може бити краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана од дана испостављања
сваког рачуна.
9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Услови у погледу рока и места испоруке добара су идентични за све
партије.
Место испоруке добара је Ивањичко гробље – Ивањица, ул.Милинка Кушића
б.б.
Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по
потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је у
обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине добара за
потребе наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да у року од 24 часа од пријема
писане наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона, изврши
појединачну испоруку наручене количине добара у времену између 7 и 13
часова радним данима наручиоца (понедељак-петак). Наручилац задржава
право да за испоруку наручене количине добара определи одређени датум.
Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту
испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена
телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти
начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.
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9.3. Захтев 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 на може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Цену је потребно изразити нумерички.
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.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током целог периода важења
уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач не захтева од понуђача да доставе средства обебеђења.
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. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Понуђач може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или
факсом, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
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припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници оснивача.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну
набавку грађевинског материјала''.
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.
14. 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.
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране
понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не
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одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као
неприхватљива.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
У свим партијама, критеријум за избор најповољније понуде je најнижа
понуђена цена.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је доставио понуде за
више партија. У случају истог броја понуђених партија, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања који не може
прекорачити 45 дана.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
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 нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.
18. 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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: jakopko@mts.rs, факсом на број: 032/664-170 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, ул.Зорана
Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица.
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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 објављује обавештење о
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
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
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став
3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева
из члана 149. ставови. 3. и 4. Закона, 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.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи
следеће елементе:
1.1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
1.2. да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да
потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно
налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
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1.3. износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
1.4. број рачуна: 840-30678845-06;
1.5. шифру плаћања: 153 или 253;
1.6. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права односно број 1-14/2017;
1.7. сврха: ЗЗП; ЈКП ,,Комунално'' Ивањица; број или ознака
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права односно
број 1-1-4/2017;
1.8. корисник: буџет Републике Србије;
1.9. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за
заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
1.10. потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1.1. и
1.10. за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан
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да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због
тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за
заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
VI 1 – ПАРТИЈА 1
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
грађевинског материјала за погребне услуге, наручиоца Јавног комуналног
предузећа ,,Комунално'' Ивањица, број 1-1-4/2017, и то за партију 1 – набавку
цемента, гвожђа и терацо мермера.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ грађевински материјал за погребне услуге за потребе наручиоца
ЈКП ,,Комунално'' Ивањица
ПАРТИЈА 1:

Врста

Портланд
42,5 R

1
композитни

цемент

Јединица
мере

Оквирна
количина за
период
испоруке

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

2

3

4

5

kg

20.000

Брзовезујући цемент 32,5 N

kg

15.000

Арматурна мрежа Ø 8 mm

kg

1.500

Арматурна мрежа Ø 6 mm

kg

300

kg

400

kg

300

Млевени бели мермер за терацо

kg

4.000

Млевени црни мермер за терацо

kg

3.000

Арматурно ребрасто гвожђе Ø 8
mm (88 cm)
Арматурно ребрасто гвожђе Ø 8
mm (78 cm)

УКУПНО:
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања (за наручиоца је прихватљив рок од
најмање 15 дана, али не дужи од 45 дана) од дана
испостављања сваког рачуна
Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана
од дана отварања понуда)
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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VI 2 – ПАРТИЈА 2
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
грађевинског материјала за погребне услуге, наручиоца Јавног комуналног
предузећа ,,Комунално'' Ивањица, број 1-1-4/2017, и то за партију 2 – набавку
бетонских блокова и каменог агрегата (мешавине).
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ грађевински материјал за погребне услуге за
потребе наручиоца ЈКП ,,Комунално'' Ивањица
ПАРТИЈА 2:

Врста

1
Блокови бетонски 39 x 19 x
19 cm
Блокови бетонски 39 x 19 x
12 cm
Камени агрегат (мешавина)

Јединица
мере

Оквирна
количина
за период
испоруке

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

2

3

4

5

ком.

6.000

ком.

8.000

t

200

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања (за наручиоца је прихватљив
рок од најмање 15 дана, али не дужи од 45
дана) од дана испостављања сваког рачуна
Рок важења понуде (не може бити краћи од
60 дана од дана отварања понуда)

Датум
М. П.
_____________________________

Понуђач
______________________________

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
VII 1 – ПАРТИЈА 1
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
ПАРТИЈА 1: НАБАВКА ЦЕМЕНТА, ГВОЖЂА И ТЕРАЦО МЕРМЕРА
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, Ул. Зорана
Ђинђића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 20585299-77 отворен код Комерцијалне банке, које заступа директор Милан
Масларевић, у даљем тексту Наручилац и
у случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем:
2. ___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________,
матични број ______________, рачун бр._______________________,
отворен код пословне банке __________________________________,
које заступа _____________________, у даљем тексту Испоручилац.
у случају заједничке понуде:
2. Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. _________ од
_____________ закљученог ради учествовања у поступку јавне набавке
грађевинског материјала за погребне услуге бр.1-1-4/2017 наручиоца Јавног
комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, чији је носилац посла
одређен Споразумом о заједничком наступу :
___________________________________, са седиштем у _______________,
улица
_________________,
ПИБ
_____________,
матични
број
______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, које заступа
_____________________, у даљем тексту Испоручилац
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима
се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале
вредности добара по партијама, и то набавке грађевинског материјала за
погребне услуге за потребе Наручиоца, под редним бројем 1-1-4/2017;
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- да је Испоручилац добара доставио понуду бр. _________________ од
____________.године, за партију бр.1, која се налази у прилогу уговора и
саставни је део овог уговора;
- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је испорука цемента, гвожђа и терацо мермера за потребе
Наручиоца у количинама и на начин утврђен овим уговором, а у складу са
конкурсном документацијом и понудом Испоручиоца
бр. __________ од
______________.године, у свему у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима.
у случају самосталног наступа:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално врши испоруку цемента,
гвожђа и терацо мермера и једини је одговоран за извршење овог Уговора.
у случају наступа са подизвођачем:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу врши испоруку цемента, гвожђа и
терацо мермера са подизвођачем и једини је одговоран за извршење овог
Уговора без обзира на број подизвођача.
Испоручилац ће испоруку вршити са следећим подизвођачима:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
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а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
у случају заједничке понуде:
Испоручиоци се обавезују да Наручиоцу заједно врше испоруку цемента,
гвожђа и терацо мермера, на начин како су то утврдили Споразумом о
заједничком наступу број _________ од _____________ којим су се међусобно и
према Наручиоцу обавезали за реализацију испоруке, и солидарно су
одговорни за извршење овог Уговора.
Испоруку ће вршити следећи Испоручиоци:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, који је одређен као
носилац посла, и овлашћен је да предузима све потребне правне радње у
поступку реализације предметне јавне набавке, а вршиће и део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
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3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Исрпоручилац се обавезује да испоручи цемент, гвожђе и терацо мермер за
потребе Наручиоца у следећим оквирним количинама и врстама:

Врста

Јединица
мере

Оквирна
количина за
период
испоруке

1

2

3

Портланд композитни цемент 42,5 R

kg

20.000

Брзовезујући цемент 32,5 N

kg

15.000

Арматурна мрежа Ø 8 mm

kg

1.500

Арматурна мрежа Ø 6 mm

kg

300

Арматурно ребрасто гвожђе Ø 8 mm (88 cm)

kg

400

Арматурно ребрасто гвожђе Ø 8 mm (78 cm)

kg

300

Млевени бели мермер за терацо

kg

4.000

Млевени црни мермер за терацо

kg

3.000

и то по укупној цени која износи _____________________ динара без ПДВ-а,
односно ______________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене цемента, гвожђа и терацо
мермера из става 1 на дан потписа овог Уговора утврђене Обрасцем понуде
који чини саставни део Уговора.
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Члан 3.
Јединичне цене из Обрасца понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне
реализације уговора.
У уговорене цене из Обрасца понуде укључени су сви трошкови које
Испоручилац има у вези са испоруком добара која су предмет овог уговора.
РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним
наруџбинама
Наручиоца,
у периоду од
закључења
уговора
до
31.12.2017.године.
Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у
оквиру једне наруџбине.
Члан 5.
Испорука портланд композитног цемента ће се вршити у папирним џаковима
тежине 50 килограма.
Испорука брзовезујућег цемента ће се вршити у папирним џаковима тежине 40
килограма.
Испорука терацо мермера ће се вршити у целофанским џаковима тежине 50
килограма.
Члан 6.
Испоручилац је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне
количине цемента, гвожђа и терацо мермера за потребе наручиоца.
Испоручилац је дужан да у року од 24 часа од пријема писане наруџбенице или
усменог налога упућеног путем телефона, изврши појединачну испоруку
наручене количине цемента, гвожђа и терацо мермера у времену између 7 и 13
часова радним данима наручиоца (понедељак-петак).
Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине цемента, гвожђа
и терацо мермера, определи одређени датум.
Испоручилац је дужан да изврши истовар цемента, гвожђа и терацо мермера
на месту испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице Наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом, а уколико је наруџбина извршена
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телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је дужан да на исти начин
(у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.
Члан 7.
Уколико Испоручилац не изврши испоруку наручених добара у уговореном року,
Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан
неоправданог кашњења.
Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом
кривицом, буде каснио са испоруком више од 3 (три) дана од истека уговореног
рока за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати Наручиоцу
уговорну казну из става 1.овог члана, рачунајући од дана истека рока за
испоруку па до дана раскида уговора.
У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева
накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.
Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно
неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква
признаје по закону.
Члан 8.
Место испоруке предметних добара је Ивањичко гробље – Ивањица,
ул.Милинка Кушића б.б.
Члан 9.
У року од 5 (пет) дана од сваке извршене испоруке предметних добара,
Испоручилац је у обавези да доставља Наручиоцу исправне рачуне сачињене
на основу документа о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Неисправне рачуне Наручилац ће враћати Испоручиоцу уз захтев да му се
доставе исправни рачуни.
КВАЛИТЕТ ДОБАРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ,
УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да, у периоду на који је овај уговор закључен,
предметна добра испоручује с пажњом доброг привредника и уговореног
квалитета, у свему према својој понуди број ____________ од ______________
године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим
прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара,
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упутствима овлашћених лица Наручиоца и правилима струке и одредбама овог
уговора.
Испоручилац се обавезује да уз сваку појединачну испоруку цемента достави
сертификат о усаглашености издат од стране именованог тела за оцењивање
усаглашености, којим се доказује усаглашеност добара са захтевима из
Правилника о квалитету цемента (,,Службени гласник РС", бр. 34/2013 и
44/2014).
Члан 11.
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на
уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем
одмах саопшти Испоручиоцу.
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8
(осам) дана од дана када је открио недостатак.
У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац
има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да
добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом
недостатку.
Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу
накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара од
стране Испоручиоца.
Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) целе конкретне испоруке, за сваки
дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене
примопредаје добара одговарајуће количине и квалитета.
Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је
Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно
да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да
Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на
основу исправних рачуна за испоручена предметна добра у року од _______
дана од дана испостављања исправног рачуна за сваку појединачну испоруку.
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Плаћање ће се вршити на рачун Испоручиоца број ________________________
отворен код ______________________________ банке.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 13.
Овај Уговор се закључује на одређено време, а крајњи рок за важење овог
Уговора је 31.12.2017.године без обзира да ли су испоручене оквирно уговорене
количине цемента, гвожђа и терацо мермера.
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случају да се о томе
споразумно сагласе уговорне стране.
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случајевима из
члана 7. и 11. овог Уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Количине цемента, гвожђа и терацо мермера из члана 2. овог Уговора, оквирно
су предвиђене потребе Наручиоца.
Наручилац ће вршити набавку цемента, гвожђа и терацо мермера у количинама
које одговарају његовим стварним потребама.
Због уговореног начина испоруке, максимални финансијски износ до којег ће се
вршити набавка цемента, гвожђа и терацо мермера по овом Уговору, чине
предвиђена финансијска средства Наручиоца у износу од 765.000,00 динара
без пореза на додату вредност за целу 2017.годину.
Члан 15.
За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено
овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог
уговора настојати да реше споразумно, мирним путем у духу добре пословне
сарадње.
У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за
решавање спора биће Привредни суд у Чачку.
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Члан 17.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, од којих по три
примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР

__________________

____________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
У моделу уговора су наведена по три потенцијална учесника у заједничкој
понуди и подизвођача. У случају њиховог већег броја потребно је копирати
странице на којима је предвиђено навођење осталих учесника у заједничкој
понуди, односно подизвођача и наставити низ редних бројева и унети захтеване
податке за преостале учеснике и подизвођаче. Копиране странице овлашћено
лице понуђача је дужно да потпише и овери печатом.
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VII 2 – ПАРТИЈА 2
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
ПАРТИЈА 2: НАБАВКА БЕТОНСКИХ БЛОКОВА И КАМЕНОГ АГРЕГАТА
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, Ул. Зорана
Ђинђића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 20585299-77 отворен код Комерцијалне банке, које заступа директор Милан
Масларевић, у даљем тексту Наручилац и
у случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем:
2. ___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________,
матични број ______________, рачун бр._______________________,
отворен код пословне банке __________________________________,
које заступа _____________________, у даљем тексту Испоручилац.
у случају заједничке понуде:
2. Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. _________ од
_____________ закљученог ради учествовања у поступку јавне набавке
грађевинског материјала за погребне услуге бр.1-1-4/2017 наручиоца Јавног
комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, чији је носилац посла
одређен Споразумом о заједничком наступу :
___________________________________, са седиштем у _______________,
улица
_________________,
ПИБ
_____________,
матични
број
______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, које заступа
_____________________, у даљем тексту Испоручилац
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима
се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале
вредности добара по партијама, и то набавке грађевинског материјала за
погребне услуге за потребе Наручиоца, под редним бројем 1-1-4/2017;
- да је Испоручилац добара доставио понуду бр. _________________ од
____________.године, за партију бр.2, која се налази у прилогу уговора и
саставни је део овог уговора;
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- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је испорука бетонских блокова и каменог агрегата (мешавине)
за потребе Наручиоца у количинама и на начин утврђен овим уговором, а у
складу са конкурсном документацијом и понудом Испоручиоца бр. __________
од ______________.године, у свему у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима.
у случају самосталног наступа:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално врши испоруку бетонских
блокова и каменог агрегата (мешавине) и једини је одговоран за извршење овог
Уговора.
у случају наступа са подизвођачем:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу врши испоруку бетонских блокова и
каменог агрегата (мешавине) са подизвођачем и једини је одговоран за
извршење овог Уговора без обзира на број подизвођача.
Испоручилац ће испоруку вршити са следећим подизвођачима:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
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3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
у случају заједничке понуде:
Испоручиоци се обавезују да Наручиоцу заједно врше испоруку бетонских
блокова и каменог агрегата (мешавине), на начин како су то утврдили
Споразумом о заједничком наступу број _________ од _____________ којим су
се међусобно и према Наручиоцу обавезали за реализацију испоруке, и
солидарно су одговорни за извршење овог Уговора.
Испоруку ће вршити следећи Испоручиоци:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, који је одређен као
носилац посла, и овлашћен је да предузима све потребне правне радње у
поступку реализације предметне јавне набавке, а вршиће и део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
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пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.

КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Исрпоручилац се обавезује да испоручи бетонске блокове и камени агрегат
(мешавину) за потребе Наручиоца у следећим оквирним количинама и врстама:

Врста

Јединица
мере

Оквирна
количина
за период
испоруке

1

2

3

Блокови бетонски 39 x 19 x 19 cm

ком.

6.000

Блокови бетонски 39 x 19 x 12 cm

ком.

8.000

Камени агрегат (мешавина)

t

200

и то по укупној цени која износи _____________________ динара без ПДВ-а,
односно ______________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене бетонских блокова и каменог
агрегата (мешавине) из става 1 на дан потписа овог Уговора утврђене
Обрасцем понуде који чини саставни део Уговора.
Члан 3.
Јединичне цене из Обрасца понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне
реализације уговора.
У уговорене цене из Обрасца понуде укључени су сви трошкови које
Испоручилац има у вези са испоруком добара која су предмет овог уговора.
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РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним
наруџбинама
Наручиоца,
у периоду од
закључења
уговора
до
31.12.2017.године.
Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у
оквиру једне наруџбине.
Члан 5.
Испорука бетонских блокова ће се вршити на дрвеним палетама од 60, 90, 100
или 168 блокова.
Члан 6.
Испоручилац је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне
количине бетонских блокова и каменог агрегата (мешавине) за потребе
наручиоца.
Испоручилац је дужан да у року од 24 часа од пријема писане наруџбенице или
усменог налога упућеног путем телефона, изврши појединачну испоруку
наручене количине бетонских блокова и каменог агрегата (мешавине) у
времену између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак).
Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине бетонских
блокова и каменог агрегата (мешавине), определи одређени датум.
Испоручилац је дужан да изврши истовар бетонских блокова и каменог агрегата
(мешавине) на месту испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну
цену.
Писане наруџбенице Наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом, а уколико је наруџбина извршена
телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је дужан да на исти начин
(у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.
Члан 7.
Уколико Испоручилац не изврши испоруку наручених добара у уговореном року,
Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан
неоправданог кашњења.
Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом
кривицом, буде каснио са испоруком више од 3 (три) дана од истека уговореног
рока за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати Наручиоцу
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уговорну казну из става 1.овог члана, рачунајући од дана истека рока за
испоруку па до дана раскида уговора.
У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева
накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.
Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно
неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква
признаје по закону.
Члан 8.
Место испоруке предметних добара је Ивањичко гробље – Ивањица,
ул.Милинка Кушића б.б.
Члан 9.
У року од 5 (пет) дана од сваке извршене испоруке предметних добара,
Испоручилац је у обавези да доставља Наручиоцу исправне рачуне сачињене
на основу документа о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Неисправне рачуне Наручилац ће враћати Испоручиоцу уз захтев да му се
доставе исправни рачуни.
КВАЛИТЕТ ДОБАРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ,
УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да, у периоду на који је овај уговор закључен,
предметна добра испоручује с пажњом доброг привредника и уговореног
квалитета, у свему према својој понуди број ____________ од ______________
године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим
прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара,
упутствима овлашћених лица Наручиоца и правилима струке и одредбама овог
уговора.
Члан 11.
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на
уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем
одмах саопшти Испоручиоцу.
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је
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дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8
(осам) дана од дана када је открио недостатак.
У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац
има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да
добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом
недостатку.
Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу
накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара од
стране Испоручиоца.
Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) целе конкретне испоруке, за сваки
дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене
примопредаје добара одговарајуће количине и квалитета.
Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је
Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно
да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да
Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на
основу исправних рачуна за испоручена предметна добра у року од _______
дана од дана испостављања исправног рачуна за сваку појединачну испоруку.
Плаћање ће се вршити на рачун Испоручиоца број ________________________
отворен код ______________________________ банке.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 13.
Овај Уговор се закључује на одређено време, а крајњи рок за важење овог
Уговора је 31.12.2017.године без обзира да ли су испоручене оквирно уговорене
количине бетонских блокова и каменог агрегата (мешавине).
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случају да се о томе
споразумно сагласе уговорне стране.
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случајевима из
члана 7. и 11. овог Уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Количине бетонских блокова и каменог агрегата (мешавине) из члана 2. овог
Уговора, оквирно су предвиђене потребе Наручиоца.
Наручилац ће вршити набавку бетонских блокова и каменог агрегата
(мешавине) у количинама које одговарају његовим стварним потребама.
Због уговореног начина испоруке, максимални финансијски износ до којег ће се
вршити набавка бетонских блокова и каменог агрегата (мешавине) по овом
Уговору, чине предвиђена финансијска средства Наручиоца у износу од
809.900,00 динара без пореза на додату вредност за целу 2017.годину.
Члан 15.
За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено
овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог
уговора настојати да реше споразумно, мирним путем у духу добре пословне
сарадње.
У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за
решавање спора биће Привредни суд у Чачку.
Члан 17.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, од којих по три
примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР

__________________

____________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
У моделу уговора су наведена по три потенцијална учесника у заједничкој понуди и подизвођача. У случају
њиховог већег броја потребно је копирати странице на којима је предвиђено навођење осталих учесника у
заједничкој понуди, односно подизвођача и наставити низ редних бројева и унети захтеване податке за
преостале учеснике и подизвођаче. Копиране странице овлашћено лице понуђача је дужно да потпише и
овери печатом.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

VIII 1 - ПАРТИЈА 1
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке грађевинског материјала за погребне услуге број 1-14/2017, наручиоца Јавног комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, и то
партије број:
1. набавке цемента, гвожђа и терацо мермера,
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, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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VIII 2 - ПАРТИЈА 2
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке грађевинског материјала за погребне услуге број 1-14/2017, наручиоца Јавног комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, и то
партије број:
2. набавке бетонских блокова и каменог агрегата (мешавине),
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, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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