Број: ЈН 404-67/18
19.11.2018.године
Ариље

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Општинска управа Ариље
Адреса Наручиоца: Ул.Св. Ахилија 53
email: www.arilje.org.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА
Набавка усуга зимског одржавања локалних путева и улица на територији
општине Ариље за период 1.01-1.04. 2019

-ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: понедељак, 19.11.2018 године
- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: уторак, 27.11.2018 године до 12,00 часова
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: уторак, 27.11.2018 године у 12,30 часова

У Ариљу,

новембар, 2018 годин
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 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 („Сл. гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број ЈН 404-67/18 и Решења о именовању
комисије за јавну набавку број ЈН 404-67 /2018 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуга: Зимско одржавање путева за период
1.01.-1.04.2019, број ЈН број 1.2.9/18

Општи подаци о јавној набавци

2

Подаци о предмету јавне набавке

3

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3

Образац понуде (Образац бр.1)

11

Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 15
бр.2)
Изјава о испуњености услова понуђача (Образац бр.3)

22

Модел уговора (Образац бр.4)

25

Образац трошкова припреме понуде (Образац бр.5)

28

Изјава о независној понуди (Образац бр.6)

29

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2 Закона (Образац 30
бр.7)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Општинска управа Ариље је објавила позив и конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки ина интернет страници www.arilje.org.rs за подношење понуда за
јавну набавку зимскогодржавања локалних путева и улица на територији општине
Ариље за период 1.01-1.04. 2019 године.Конкурсна документација се може преузети
са Портала јавних набавки и са интернет
странице www.arilje.org.rs
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Општинска управа Ариље, Ул. Светог Ахилија53, матични број 07254628,
ПИБ 100493722, .
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке мале врeдности.
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Поступак се спроводи ради закључења уговора.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка зимског одржавања локалних путева и улица на
територији општине Ариље за период 1.01-1.04. 2019 године, JН број 1.2.9/2018
Назив и ознака из општег речника набавки – 90620000 – услуге чишћења снега
1.4. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА
ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом
и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. Понуду треба
доставити у затвореној коверти на којој су на предњојстрани написани текст: “Понуда
– неотварај”, Набавка зимског одржавања локалних путева и улица на територији
општине Aриље за период 1.01-1.04. 2019, JН број 1.2. 9/2018, на адресу Општинска
управа Ариље, Ул. Светог Ахилија 53,. На полеђини коверте читко написати назив,
број телефона и адресу понуђача. Понуђач понуду подноси лично на писарницу или
путем поште. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће
се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуда се
сматра благовременом ако је поднета до 27.11.2018 године до 12,00 часова.
1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 27.11.2018 године у 12,30 часова у
просторијама Општинске управе Ариље, УЛ. Светог Ахилија 53.
Овлашћени представник понуђача који присуствује отварању понуда,предаје
оверено и потписано пуномоћје пре почетка отварања понуда, које мора гласити на
особу која присуствује отварању понуда.
1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора донеће се у року од 7 дана од дана отварања понуда,
односно по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.
1.7. КОНТАКТ СЛУЖБА
Општинска управа Ариље, 31230 Ариље, Ул. Светог Ахилија 53,, E-mail адреса:
jnupravaarilje@gmail.com
Особа за контакт: Драган топаловић 064 84 97 316
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику.
2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и
спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све
тражене доказе у наредним тачкама овог упутства и “Упутства о начину на који се
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доказује испуњеност услова“. Образац понуде се попуњава читко штампаним
словима. Понуда се подноси у запечаћеној коверти тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда мора бити сачињена на
преузетом обрасцу, јасна,недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног
лица. Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не могу је мењати. Понуда која
није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације биће одбијена.
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.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуданалази, 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. У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не
дозвољава подношење електронске понуде. Понуда коју наручилац није примио у
року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и
сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда садржи:
ОБРАЗАЦ број 1 - Подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ број 2 - Подаци о подизвођачу (уколико понуђач нема подизвођача
достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 3 - Подаци о сваком понуђачу из групе понуђача (уколико се не ради
о заједничкој понуди достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4 - Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона о jавним набавкама
ОБРАЗАЦ број 4.1. - Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из члана
75. Закона о jавним набавкама (уколико понуђач нема подизвођача достављање
овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4.2. - Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о
jавним набавкама за случај заједничке понуде (уколико се не ради о заједничкој
понуди достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 5 - Образац понуде
ОБРАЗАЦ број 6 - Oбразац структуре цене са упутством како да се попуни
ОБРАЗАЦ број 7 - Техничке спецфикације
ОБРАЗАЦ број 8 - Модел уговора о јавној набавци
ОБРАЗАЦ број 9 - Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца
није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 10 - Изјава о независној понуди
ОБРАЗАЦ број 11 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ ОБЛИКОВАН У ПЕТ ПАРТИЈА:
I.Чишћење и подасипање мешавине са сољу улица у граду
II.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 02 ВировоРадаљево /Циглана- мост на Груди-Радаљево
III.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 03 и ОП 04 КлисураБјелиша
IV.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 05 за Северово
продавница Гривска и локалног пута ОП 06 за Радошево
V.Чишћење ОП 07 за Јањића Брдо-Бјељића Ваљалица
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С обзиром да је јавна набавка обликована по партијама, понуђач може да поднесе
понуду за једну, више или све партије. Понуда мора да обухвати најмање једну
целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партије, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија,
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени
у једном примерку за обе партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Oпштинска управа
Ариље, УЛ. Светог Ахилија 53 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Набавка зимског одржавања локалних
путева и улица на територији општине Aриље за период 1.01-1.04. 2019, JН бр. 40467/18-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка зимског одржавања локалних
путева и улица на територији општине Ариље за период 1.01-1.04. 2019, JН бр. 40467/18-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка зимског одржавања локалних
путева и улица на територији општине Ариље за период 1.01-1.04. 2019, JН бр. 40467/18 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка зимског одржавања
локалних путева и улица на територији општине Ариље за период 1.01-1.04. 2019, JН
бр. 404-67/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну
документацију обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Наручилац је дужан да
продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда уколико 8 или мање дана пре датума за достављање понуда
изврши измену конкурсне документације.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
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7. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ
Понуђач који је самостално пондео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Додатне услове подтачком 2.1. конкурсне документације испуњава само понуђач, а
додатне услове под тачком 2.2., 2.3. и 2.4. конкурсне документације понуђач и
подизвођач испуњавају заједно. УколикоПонуђач наступа са подизвођачем мора
навести 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. Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути
уговор. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди,
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и
уколико добије претходну сагласност наручиоца. Уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, као и додатне
услове наведене под тачком 2.1. Додатне услове под тачком 2.2., 2.3. и 2.4. понуђачи
испуњавају заједно. Условиз члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке. Саставни део
заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за
обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и
задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име
задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
неограничено солидарно одговарају задругари.
10. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
Плаћање за извршене радове се врши у року од најдуже 45 календарских дана од
дана овере испостављањеног рачуна.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
11. ВАЛУТА
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке. У цену су укључени цена предметних радова и све друго што је неопходно
за реализацију предмета јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
12. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их
може користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво
одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој
страни од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности
понуђача. Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно
означити и оверити парафом и печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и
остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ :
Наручилац не потражује средства обезбеђења у овој јавној набавци
15. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу наведену у позиву, односно
путемпоште, електронске поште (jnupravaarilje@gmail.com) или факсом (бр. факса
031/831-725) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде,најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема
захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави
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на Порталу јавних набавки и на својојинтернет страници. Тражење додатних
информација и појашњења телефоном, није дозвољено.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатниминформацијама или појашњењима конкурсне документације, JН бр. 40467/18.
IV. 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.Комуникација у поступку јавне набавке врши се
искључиво на начин одређен чланом 20.Закона.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
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.
17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу. Уколико предмет јавне набавке није истворсан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач је дужан поднети
соло меницу са меничним овлашћењем у корист наручиоца као додатно обезбеђење
испуњења уговорних обавеза, и то у вредности од 15% од понуђене цене, с тим да
иста треба да буде са клаузолом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Меница
ће бити активирана ако понуђач не испуни или неуредно испуни своју уговорну
обавезу.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума “најнижа
понуђена цена”.
У случају да има више понуде са једнаким ценама, одлука о додели уговора о јавној
набавци ће се донети у корист понуђача који је дао дужи рок важења понуде.
19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада и заштити животне средине.
20. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права, прописане садржине чланом 151. став 1. Закона, подноси
се наручиоцу, а копија се истовремено достабља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
jnupravaarilje@gmail.com , факсом на број 031-893-725 или препорученом пошиљком
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење
о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници, најкасније у року од 2 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 рока из става 3. члана 149. Закона,
сматраће се благовременим 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 5 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 понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 код
налога за уплату; 253 код налога за пренос, позив на број: подаци о броју или ознаци
јавне набавке, сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет
Републике Србије.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона, а
појашњења о томе шта ће се прихватити као доказ о уплати таксе и начину
попуњавања образаца налога за уплату или налога за пренос налазе се у Упутству о
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уплати таксе за подношење захтева за заштиту права на интернет страници
Републичке комисије за заштиту права.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 5 дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 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.
22. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени
услови задоделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.
23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена
2. уколико поседује битне недостаке
3. уколико није одговарајућа
4. уколико није прихватљива
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде
биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће.
2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове.
3. Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења.
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног.
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну.
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити
условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ број 1
V. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(Образац 1.)
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку радова на
одржавању општинских путева и улица у зимском периоду од 1.01-1.04. 2019.
бр. 404-67/18
I.Чишћење и подасипање мешавине са сољу улица у насељу Ариље
II.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 02 ВировоРадаљево /Циглана- мост на Груди-Радаљево
III.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 03 и ОП 04 КлисураБјелиша
IV.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 05 за Северово
продавница Гривска и локалног пута ОП 06 за Радошево
V.Чишћење ОП 07 за Јањића Брдо-Бјељића Ваљалица
/Обавезно заокружити партије за које се подноси понуда/
5.1.) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:
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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

5.2) 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

вредности
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набавке
који
подизвођач:

ће

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.

5.3) 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:
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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.
5.4.

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о :
ПОДАТАК О

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Члану групе који ће бити
носилац посла, односно који
ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача
пред наручиоцем;
2. Oпис послова сваког од
понуђача из групе понуђача у
извршењу уговора:

3.Друго:

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:
______________________
м.п.
Потпис одговорног лица члана групе понуђача:
______________________
м.п.
Потпис одговорног лица члана групе понуђача:
______________________
м.п.
Датум:
___________
НАПОМЕНА:
Споразум се попуњава и доставља само у случају подношења заједничке понуде,
у случају потребе копирати у више примерака
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VI. ОБРАЗАЦСТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
(Образац 2.)
Набавка бр. 404-67/18

ПАРТИЈА I.

Чишћење и подасипање сољу улица у граду

Чишћење снега без обзира на висину
снежног покривача са гурањем снега
на ивичњак, тако да цела ширина улице
буде очишћена. Позиција обухвата све улице
на градском подручију.
Обрачун по 1 часу рада машине.
час

45

х

=

Посипање улица у граду чистом сољу
тако да цела површиина коловиза буде
безбена за одвијање саобраћаја ( улица Св.Ахилија и
М.Глишића).
Обрачун по 1 часу рада машине.
час

9

х

=

Посипање очишћених улица абразивом
(мешавина каменог агрегата 4-8мм и соли
у размери4:1)тако да цела површина коловоза буде подасута.
Обрачун по 1 часу рада машине.
час

Изношење снега из главне улице

60

х

=

.

( фиксно по једном изношењу 2 пута )

2

х

=

_________________________________
Свега без ПДВ-а: ________________________
Свега са ПДВ-ом: ________________________
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У цену улази ангажовање средстава рада , (камион са хидрауличним ножем,
посипач скип, улта 60, грејдер и сл.), материјала и радне снаге у току целе
сезоне одржавања са радним временом од 24 часа,и то: активно дежурство I и
II смена од 6,00-22,00 часа, и пасивно дежурство од 22,00 до 6,00 наредног
дана уз обавезну интервенцију у ванредним ситуацијама

Радови на чишћењу и подасипању ( улица у граду ) морају отпочети одмах по
почетку падавина и подразумевају да трају до год за то постоји потреба.
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ПАРТИЈА II. Чишћење и подасипање сољу општинског пута
ОП 02 Вирово - Радаљево и ОП 105 Миросаљци-Голубац

( саставни део пута су његова веза са ДП IБ-13 у Церовој , Миросаљцима и
Трешњевици осим деонице која се покласа регионалним путем ).
Чишћење снега без обзира на висину
снежног покривача са гурањем снега
на страну, тако да цео коловоз буде
очишћен.
Обрачун по 1 часу рада машине.
час

35 х

=

Подасипање очишћеног пута абразивом
(мешавина каменог агрегата 4-8 мм и соли
у размери 4:1) тако да цела површина коловоза буде подасута.
Обрачун по 1 часу рада машине..
час

18 х

=

Чишћење пута и истовремено подасипање
са описом из ставки 1 и 2.за општинске путеве.
Обрачун по 1 часу рада машине.
час

9 х

=

___________________________
Свега без ПДВ-а: _____________________
Свега са ПДВ-ом: ______________________

У цену улази ангажовање средстава рада , (камион са хидрауличним ножем,
посипач скип, улта 60, грејдер и сл.), материјала и радне снаге у току целе
сезоне одржавања са радним временом од 24 часа,и то: активно дежурство I и
II смена од 6,00-22,00 часа, и пасивно дежурство од 22,00 до 6,00 наредног
дана уз обавезну интервенцију у ванредним ситуацијама
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ПАРТИЈА III. Чишћење и подасипање сољу општинског пута ОП 03 и ОП 04
Клисура – Бјелуша-Обрешци (Преко Јањћа и Ђукића брда)

Чишћење снега без обзира на висину
снежног покривача са гурањем снега
на страну, тако да цео коловоз буде
очишћен.
Обрачун по 1 часу рада машине
час

63

х

=

Подасипање очишћеног пута абразивом
(мешавина каменог агрегата 4-8 мм и соли
у размери 4:1) тако да цела површина коловоза буде подасута.
Обрачун по 1 часу рада машине..
час

35

х

=

х

=

Чишћење пута и истовремено подасипање
са описом из ставки 1 и 2.за општинске путеве.
Обрачун по 1 часу рада машине..
час

37

_________________________________
Свега без ПДВ-а: ______________________
Свега са ПДВ-ом: ______________________

У цену улази ангажовање средстава рада , (камион са хидрауличним ножем,
посипач скип, улта 60, грејдер и сл.), материјала и радне снаге у току целе
сезоне одржавањаса радним временом од 24 часа,и то: активно дежурство I и
II смена од 6,00-22,00 часа, и пасивно дежурство од 22,00 до 6,00 наредног
дана уз обавезну интервенцију у ванредним ситуацијама
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ПАРТИЈА IV. Чишћење и подасипање сољу општинског пута ОП 05 за
Северово продавница Гривска (скретање са Државног пута број 196 )-Центар
Северова иЧишћење и подасипање сољу OП 06 за Радошево( од скретања
са Државног пута број 196 до продавнице у Радошеву )

Чишћење снега без обзира на висину
снежног покривача са гурањем снега
на страну, тако да цео коловоз буде
очишћен.
Обрачун по 1 часу рада машине.
час

27

х

=

Подасипање очишћеног пута абразивом
(мешавина каменог агрегата 4-8 мм и соли
у размери 4:1) тако да цела површина коловоза буде подасута.
Обрачун по 1 часу рада машине
час

18

х

=

14

х

=

Чишћење пута и истовремено подасипање
са описом из ставки 1 и 2.за општинске путеве.
Обрачун по 1 часу рада машине
час

_______________________
Свега без ПДВ-а: ____________________
Свега са ПДВ-ом: ____________________

У цену улази ангажовање средстава рада , (камион са хидрауличним ножем,
посипач скип, улта 60, грејдер и сл.), материјала и радне снаге у току целе
сезоне одржавања са радним временом од 24 часа,и то: активно дежурство I и
II смена од 6,00-22,00 часа, и пасивно дежурство од 22,00 до 6,00 наредног
дана уз обавезну интервенцију у ванредним ситуацијама
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ПАРТИЈА V.Чишћење ОП 07 ( Јањића брдо – Бјељића Ваљалица )

Чишћење снега без обзира на висину
снежног покривача са гурањем снега
на страну, тако да цео коловоз буде
очишћен.
Обрачун по 1 часу рада машине.
час

15

х

=

________________________________________
Свега без ПДВ-а: ___________________
Свега са ПДВ-ом: ___________________

У цену улази ангажовање средстава рада , (Скип или ИЦБ са покретним
ножем за чишћење снега ), уз обавезну ннтервенцију у ванредним
ситуацијама

Радови на чишћењу и подасипању (за Партије II., III, IV, и V) морају отпочети
по налогу одговорног радника Општинске управе.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл.75.Закона,и то:
- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар - чл. 75. став 1. тачка 1. Закона - (овај услов важи за обе партијe);
- 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. став 1. тачка 2. Закона - (овај услов
важи за обе партијe);
- 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. став 1 тачка 4 Закона - (овај услов важи за обе партијe);
Лице уписано у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре није дужно
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75
став 1 тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама.
- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
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- чл. 75. став 2 Закона - (овај
услов важи за обе партијe);
Лице уписано у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре није дужно да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75
став 1 тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама.
Уколико не буду у потпуности испуњени сви услови из члана 75. и 76. ЗЈН понуда
неће бити разматрана.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV ), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
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набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Осим
услова из члана 75.став1.тачка 59. Закона ( навести дозволу за обављање
делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање
дозволе ), коју доставља у виду неоверене копије.- овај услов није примењив за
предметну јавну набавку.
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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV ), потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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ОБРАЗАЦ број 4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75.
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности набавка зимског одржавања локалних путева и улица на територији општине Aриље
за период 1.01-1.04. 2019 2018, JН број 404-67/18, с обзиром да:1.1. је регистрован
код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, 1.2. понуђач или
његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних 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; 1.3. понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива
за подношење понуде,
1.4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, 1.5. има
потписану изјаву о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује
да је ималац права интелектуалне својине;

Дана _________ 2018. године

МП ПОНУЂАЧ _________________
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ОБРАЗАЦ број 4.1
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да подизвођач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75.
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности набавка зимског одржавања локалних путева и улица на територији општине Ариље
за период 1.01-1.04. 2019, JН бр. 404- 67/18, с обзиром да:
1.1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
доказ:извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или
адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
1.2. понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних 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; доказ: извод из казнене евиденције основног
суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица; извод из казнене евиденције
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду и уверење из
казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за законског засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је
седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре
отварања понуда;
1.3. понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда
привредног и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код
овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности (издата након објављивања позива за подношење
понуда) или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван
Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ:
потврда пореске управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне
самоуправе – Управе јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или
адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда.
Пре доношења одлуке о додели уговора подизвођач прворангираног понуђача је
дужан да по позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију
доказа о испуњености захтеваних услова.

Дана _________ 2018 године

МП ПОНУЂАЧ _________________
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ОБРАЗАЦ број 4.2
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА
СЛУЧАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач из групе
понуђача______________________________________испуњава услове прописане
чланом 75.Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности - набавка зимског одржавања локалних путева и улица на територији
општине Ариљ за период 1.01-1.04. 2019, JН бр. 404-67/18, с обзиром да:
1.1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или
адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
1.2. понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних 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; доказ: извод из казнене евиденције основног
суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица; извод из казнене евиденције
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду и уверење из
казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за законског засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је
седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре
отварања понуда;
1.3. понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда
привредног и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код
овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности (издата након објављивања позива за подношење
понуда) или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван
Републике Србије; доказ не може
бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ:
потврда пореске управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне
самоуправе – Управе јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или
адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда.
Пре доношења одлуке о додели уговора прворангирана група понуђача је дужна да
по позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа о
испуњености захтеваних услова.
Дана _________ 2018 године

МП ПОНУЂАЧ _________________
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ОБРАЗАЦ број 4
Број: 404- 67/2018
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О НАБАВЦИ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 1.01-1.04. 2019
Закључен дана __________ 2018 године, између:
1. . Наручилац: Општинска управа општине Ариље, ПИБ 100493722, МБ:07254628, рачун
:840-131640-95, коју заступа Начелник Општинске управе Горица Петровић,(у дањем
тексту:наручилац)

2._______________________са
седиштем
у_____________,
улица
_________________, број ____ ПИБ. ___________Мат. бр.______________,рачун
____________________
код
банке
____________________,
коју
заступа___________________ (у даљем тексту: Извршилац) с друге стране.
Подизвођачи:
________________________________________________________________________
_________
________________________________________________________________________
_________
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)
________________________________________________________________________
__________
________________________________________________________________________
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет уговора је набавка услуга зимског одржавања локалних путева и улица на
територији општине Ариље за период 1.01-1.04. 2019, у складу са спроведеним
поступком јавне набавке мале вредности ЈН бр. 404-67/18, и то према понуди
Извођача бр. _________ од ___________. године, која чини саставни део овог
уговора.
Услуге из става 1. овог члана подразумевају посипање коловоза сољу односно
мешавином соли и ризле и чишћење снега и сметована на партијама:
I.Чишћење и подасипање мешавине са сољу градских улица у насељу Ариље
II.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 02 ВировоРадаљево /Циглана- мост на Груди-Радаљево
III.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 03 и ОП 04 КлисураБјелиша
IV.Чишћење и подасипање мешавине са сољу локалног пута ОП 05 за Северово
продавница Гривска и локалног пута ОП 06 за Радошево
V.Чишћење ОП 07 за Јањића Брдо-Бјељића Ваљалица

/Обавезно заокружити партије за које се подноси понуда/
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Члан 2.
Извршилац се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора вршити употребом
сопствене механизације,материјала и радне снаге, и то по јединачној цени датој
понудом из члана 1. став 1. овог уговора:
За партију I у износу
________________ динара
За партију II у износу
________________ динара
За партију III у износу
________________ динара
За партију IV у износу
________________ динара
За партију V у износу
________________ динара

од __________________
са ПДВ-ом.
од __________________
са ПДВ-ом.
од __________________
са ПДВ-ом.
од __________________
са ПДВ-ом.
од __________________
са ПДВ-ом.

динара без ПДВ-а, односно
динара без ПДВ-а, односно
динара без ПДВ-а, односно
динара без ПДВ-а, односно
динара без ПДВ-а, односно

Цену утврђену у ставу 1. овог члана Извођач нема право да повећава за време
извршења овогуговора.
Члан 3.
Извршилац се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изврши према техничкој
спецификацији која је саставни део овог уговора.
Извршилац се обавезује да ће услуге из члана 1. овог уговора извршити квалитетно
и на време, уроку утврђеном у понуди.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да ће интервенцију у вези зимског одржавања локалних
путева извршити по позиву Наручиоца.
Извршилац гарантује да ће извршене услуге из члана 1. овог уговора бити у складу
са свим прописаним законским нормама које регулишу ову област.
Члан 5.
Наручилац ће услуге из члана 1. овог уговора платити у року од 45 календарских
дана од дана овере испостављених рачуна.
Услуге из члана 1. овог уговора Наручилац треба да плати Извршиоцу на жиро
рачунброј_______________________________код банке________________________
Члан 6.
На све односе уговорних страна, који нису изричито уређени одредбама овог
уговора, непосередно ће се применити важећи закони, други прописи и добри
пословни обичаји.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у погледу извршења
уговорних обавеза решавати споразумно, путем својих овлашћених представника.
У случају да се на овакав начин спорно питање не може решити, за решавање спора
странке уговарају надлежност стварно и месно надлежног суда према седишту
Наручиоца.
Члан 8.
Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака од који свака страна
задржава по 2 (два ) примерка.
ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
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______________
_________________
Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Понуђач, у знак прихватања модела Уговора, мора попунити сва празна места,
потписати и оверити печатом сваку страну Уговора.
Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефeренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења
испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ број 5
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.Ако је поступак јавне набавке обустављен
из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади
трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.
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ОБРАЗАЦ број 6

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), као понуђач ____________________________(назив
понуђача) дајем следећу
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за
јавнунабавку зимског одржавања локалних путева и улица на територији општине
Ариље за сезону 1.01.-1.04.2019, ЈН бр. 404-67/18, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију упоступку 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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ОБРАЗАЦ број 7
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајемследећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне
набавке зимског одржавања локалних путева и улица на територији општине
Ариље за период 1.01.-1.04. 2019, ЈН бр. 404-67/18, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
Датум:__________________
Потпис понуђача
_______________
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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