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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/15 и
бр.68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН24/18,
бр. 404-696 од 01.11.2018. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН24/18, бр.
404-697 од 01.11.2018. год.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА
Назив наручиоца: Општинска управа општине Аранђеловац
Седиште наручиоца: Венац Слободе бр.10, Аранђеловац
Интернет страница наручиоца: www.arandjelovac.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа
Контакт: Нада Крстић Петровић, n.krstic@arandjelovac.rs. Контакт, пријем поднесака и
мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у времену од 07.30 до 15.30
часова. Контакт се не може остварити данима који су Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани. Факс: 034/725-230.
1.2. ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
На ову набавку ће се примењивати:
ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/12, БР.14/15 И БР.68/15);
 ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (,,Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 –
исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014и 145/14);

 ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СЛ. ЛИСТ СРЈ", БР. 33 OД 11. ЈУЛА 1997, 31/01,
СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 30 ОД 7. МАЈА 2010);
ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ ("СЛ. ЛИСТ СФРЈ", БР. 29/78, 39/85, 57/89 И "СЛ. ЛИСТ СРЈ" 31/93);

 ДРУГИ ПРОПИСИ, СТАНДАРДИ И ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ ЗА ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ;
ПРАВИЛНИЦИ КОЈЕ ЈЕ ОБЈАВИЛA УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЗАНО ЗА ПОСТУПАК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ .

1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је одржавањe путева у зимским условима.

1.4. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из
члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове
конкурсне документације.
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном
документацијом.
1.5 ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ: закључења уговора о јавној набавци.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ :
Предмет јавне набавке je зимско одржавањe локалних путева.
Обим и обележје посла: Одржавање општинских путева првог приоритета 81,35km и другог
приоритета приближно 250km у зимским условима - зимска служба.
Место извршења набавке: општина Аранђеловац
Ознака из општег речника набавке:
50000000 -5 – Услуге одржавања и поправки
90620000 -9 - Услуге чишћења снегa
90630000 – 2 - Услуге уклањања леда
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Природа услуге: Уклањање снега са коловоза и посипање мешавином соли и зрна на свим
путевима првог, другог и трећег приоритета у општини Аранђеловац
2.2. ПАРТИЈЕ
Предмет набавке није обликован у партије.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ОПИС И КОЛИЧИНА ПОСЛА КОЈИ
СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Врста, техничке спецификације, опис посла и количина дати су у обрасцу понуде, тј.
структури цене која је саставни део конкурсне документације.
Контрола квалитета извршења ће се спроводити преко надзорног органа Наручиоца.
Понуђач је дужан да обезбеди гаранције квалитета предвиђене конкурсном документацијом и
моделом уговора. Понуђач је дужан да поштује све важеће стандарде и нормативе за ову врсту
послова.
Рок важности уговора је до 31.03.2019. или до искоришћења укупне вредности уговора у
зависности шта пре наступи, након чега се сматра раскинутим. У случају неискоришћења укупне
вредности уговора важност уговора се може продужити уколико дође до падавина или
потребе за интервенцијом због појаве поледице и сличних временских неприлика.
Напомена:
Материјали за посипање (со и ризла) набављају се од стране наручиоца.
Плаћа се само ефективан рад.
Неће се посебно плаћати радни час руковаоца машина и радника јер је исти обухваћен радним
часом машине.
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
Структура цене којом су обухваћени и технички подаци су саставни део Конкурсне
документације тј. обрасца понуде.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Доказивање испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама за правна лица као понуђаче, члана групе понуђача или подизвођача, доказује се
достављањем следећих доказа (прилози):
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона о јавним набавкама
Обавезни услови за понуђаче, чланове групе и подизвођаче

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
ДОКАЗ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра.
- ПРИЛОГ БР. 1.
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) ЗЈН);
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. Напомена: Уколико уверење
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита; 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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. - ПРИЛОГ БР. 2.
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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) ЗЈН);
ДОКАЗ: Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. - ПРИЛОГ БР. 3.
4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
ДОКАЗ: Изјава дата у конкурсној документацији (потписан и оверен образац бр.3)
Додатни услови
Ове услове треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално, односно група
понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача или
члана групе.
1.
Обавезна техничка опремљеност :
минимално
ком.

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ
1

КАМИОН ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА
НОСИВОСТИ МИН 6 t (дупла вуча)

3

2

МАЊИ КАМИОН СА ДУПЛОМ ВУЧОМ (КАО УНИМАГ И СЛ....)

3

3

ПОСИПАЧ СОЛИ И ЗРНА

6

4

НОЖ –РАОНИК

6

5

СКИП-КОМБИНИРКА МИН 90 KS

5

6

УТОВАРИВАЧ

3

МИН . 150 KS

- ДОКАЗ је један од следећих докумената: пописна листа са стањем на дан 31.12.2017.г.,

списак основних средстава, аналитичке картице основних средстава, уговор о куповини,
рачун и отпремница. Потребно је обележити маркером опрему тражену конкурсном
документацијом. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу
или лизингу у ком случају је понуђач у обавези да поред фотокопије уговора о закупу
или лизингу, достави и фотокопију траженог доказа субјекта у чијем власништу се
наведена опрема налази. – ПРИЛОГ БР.4
2.
Пункт за зимско одржавање путева - за понуђаче који немају Пункт за зимско
одржавање путева у власништу потребно је доставити изјаву под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу да ће обезбедити Пункт за зимско одржавање путева
Доказ : Изјава у Обрасцу понуде бр.5.
Напомена: За понуђаче који имају Пункт за зимско одржавање путева у власништу
наручилац ће на основу броја К.П. датог у обрасцу понуде извршити проверу.
Наручилац има право провере оспособљености пункта у складу са описом на страни
14/32.
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Интернет адреса на којој се могу проверити тражени докази (адреса-доказ):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 24/18

6/27

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава обавезне услове .
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, а понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни или уколико Наручилац приликом провере
утврди да је понуђач регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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.
Уколико понуђач уз понуду не доставе доказе о испуњености услова за учешће из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Зaкона о јавним набавкама, наручилац је дужан да провери да ли су та
лица уписана у регистар понуђача који је, у складу са одредбама члана 78. Закона о јавним
набавкама, доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, без обзира да ли
су та лица у својој понуди или пријави навела податке о упису у тај регистар. У том случају,
сматраће се да су испуњени обавезни услови уколико је понуђач уписан у регистар понуђача
пре протека рока за подношење понуда у конкретном поступку јавне набавке, што је
наручилац, такође, дужан да провери.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ
6.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик.
6.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ захтеване конкурсном документацијом и
то:
 Општи подаци о понуђачу (Образац 1)
 Изјава о незавиној понуди (Образац 2)
 Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75 ст.2. Закона(Образац 3)
 Модел уговора (Образац 4)
 Образац понуде са структуром цене(Образац 5)
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 6)- Није обавезан
 Изјава Понуђача о достављању средству финансијског обезбеђења (Образац 7)
 Доказе испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама уколико



понуђач није регистровани понуђач код АПР-а

Доказе испуњености додатних услова
Споразум о заједничком наступању (само у случају подношења заједничке понуде).
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Сви примењиви обрасци морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране
одговорног лица, односно како је захтевано у напомени обрасца.
Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови (изузев
финансијских гаранција које могу бити у посебном омоту), али тако да се у случају потребе
поједини листови могу фотокопирати.
Понуђач понуду и све примењиве обрасце који су саставни део конкурсне документације
попуњава читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом.
Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био
дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације,
наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени
податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у
могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5)
Закона о јавним набавкама.
Овлашћено лице понуђача, који наступа самостално треба да попуни ,,Модел уговора'' овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора
У случају ангажовања подизвођача, горе наведене радње у вези са моделом уговора врши
понуђач, а када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача.
У случају да модел уговора није потписан наручилац ће пре него што приступи стручној
оцени понуда, применом члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од понуђача
који нису потписали последњу страну модела уговора да се изјасне да ли су у свему сагласни
са моделом уговора и да ли прихватају да у случају да им се додели уговор, исти закључе у
свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.
Уколико није регистрован понуђач код АПР-а понуда мора да садржи све доказе захтеване
конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним
фотокопијама. Уколико наручилац захтева, Изабрани понуђач ће у року не краћем од 5 дана
од дана пријема писменог позива, доставити на увид оригинал или оверену копију доказа о
испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.
Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у
потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити као неприхватљива.
Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима:
- Ако понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач;
самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе понуђача).
- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
- Ако понуђач на захтев наручиоца у остављеном року не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа и
- Ако понуда не садржи доказе одређене законом и конкурсном документацијом, а није
наведена у понуди интернет страница на којој су тражени подаци јавно доступни.
6.2.1. Рок за достављање и отварање понуда
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти непосредно или путем поште на
адресу: Општинска управа општине Аранђеловац, Одељење за инвестиције и јавне набавке,
Кнеза Михаила 108, 34300 Аранђеловац, са назнаком: „Понуда за ЈН 24/18 (НЕ ОТВАРАТИ).“
На полеђини коверте понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу.
Крајњи рок за достављање понуда је наведен на насловној страни конкурсне документације.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
6.2.2. Отварање понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити у термину назначеном на насловној страни конкурсне
документације. Отварање понуда ће се извршити у просторијама Општинске управе општине
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Аранђеловац, у Одељењу за инвестиције и јавне набавке, Кнеза Михаила 108, 34300
Аранђеловац, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за
јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
У случају да отварању понуда присуствује законски заступник понуђача неопходно је да се
исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра, ОП- обрасца и
сл.
6.3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА
Набавка није обликована по партијама.
6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.

6.5.РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА
Ова набавка није резервисана јавна набавка.
6.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији.
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене
и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и
печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.
Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у
затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је
потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:
„Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за ЈН 24/18 – 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 нити да
допуњује своју понуду.

6.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6.8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији.
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.
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Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу,
за део набавке која се извршава преко тог подизвођача уз претходну писмену сагласност
извођача.
6.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум ( ПРИЛОГ БР.5 ) којим се понуђачи из групе
понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
-Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
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.
6.10. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Начин плаћања, услови плаћања и гарантни рок су предвиђени обрасцем понуде и моделом
уговора.
Рок важења понуде је 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.
6.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
6.12. 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 могу се добити у Пореској управи,Министарства финансија,
Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs
 Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне
средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26,
www.minrzs.gov.rs
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6.13. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ (образац
бр.7.) да ће на дан закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и менично
овлашћење за добро и благовремено извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист Општинске управе општине Аранђеловац, ул. Венац слободе 10,
Аранђеловац и роком важења до 20.04.2019.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се
продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок
извршења уговорне обавезе.
6.14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
6.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да
затражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана од истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
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.
6.16. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у
писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је
обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде,
достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива.
Уколико наручилац оцени да 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.
6.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (збир јединичних
цена).
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6.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ
КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ
Уколико два или виже понуђача понуде исту цену, избор најовољније понуде ће се одредити
лутријским жебом уз присуство овлашћених представника понуђача.
6.19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
При састављању понуде понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да
је ималац права инелектуалне својине и да нема меру забране обављања делатнсоти која је на снази у
време подношења понуда, а што гарантује потписивањем изјаве дате у конкурсној

документацији.
6.20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6.21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail
n.krstic@arandjelovac.rs, факсом на број 034/725-230 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63.
ст. 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о
додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН,
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

назив и адресу наручиоца;
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(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.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН 24/18
(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Аранђеловац; ЈН 24/18;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
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, или
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) и (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), или
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
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
Детаљно упутство о уплати таксе може се погледати на сајту Комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки: http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/
6.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Након што наручилац изабраном понуђачу достави потписани уговор, изабрани понуђач је
дужан да у року од три дана наручиоцу пошаље потписани уговор.
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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6.23. НАПОМЕНА
- Одржавањем путева у зимском периоду сматрају се послови и активности неопходни за
обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на општинским путевима и улицама на
територији општине Аранђеловац, који могу бити угрожени снежним падавинама,
завејавањем услед дејства ветра или поледицом услед ниске температуре или појаве ледене
кише.
- Зимско одржавање путева и улица уређује се Планом зимског одржавања.
ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА која могу да издају налоге за интервенције су:
- Надзорни орган Општине Аранђеловац,
- Руководилац одељења за инвестиције и јавне набавке,
- Председник општине,
- Дежурне службе Полицијске станице у посебним ситуацијама
Надзорни орган издаје налоге у усменој или писаној форми, а у случају да је налог издао неко
од овлашћених лица, извођач је дужан да га изврши и да о томе обавести надзорног органа у
року од 12 сати од тренутка извршења налога.
Извођач је дужан да за издате налоге других овлашћених лица, осим за налоге надзорног
органа наручиоца, упише у дневник зимске службе име овлашћеног лица које је издало налог.
ИНСТРУКЦИЈЕ ПОНУЂАЧУ – Понуђач мора у погледу техничке опремљености да
поседује најмање један Пункт за зимско одржавање путева, који се налази на територији
општине Аранђеловац, на којој ће бити лоцирана грађевинска механизација и друга опрема
неопходна за одржавање путева у зимском периоду. Пункт мора да буде тако лоциран да
возило може да стигне до одредишта у зимским условима максимално у року од 30 минута од
позива надзорног органа.
ПУНКТ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА потребно је да располаже и са слободном
одговарајућом површином за депоновање каменог агрегата – ризле за посипање путева до 40 т
и соли за посипање путева до 5 т. Обавеза је предузећа које врши зимско одржавање путева и
улица да се испоручена со заштити на одговарајући начин како би се спречио губитак због
отапања и угрожавање животне средине у окружењу.
Зимски пункт треба саобраћајно да одговара потребама зимске службе како би се
благовремено реаговало на позив наручиоца за интервенцијом. Зимски пункт треба да је
адекватно обезбеђен како би се механизација и посипни материјали обезбедили од пропадања,
уништења или неовлашћеног одношења. Зимски пункт треба да располаже са адекватном
затвореном просторијом за смештај радника зимске службе.
Пункт за зимско одржавање путева потребно је да је оспособљен на напред наведен начин
почевши од дана отварања понуда за предметну јавну набавку (како би се благовремено
извршила детаљна контрола свих садржаја у циљу избора најповољније понуде од стране
наручиоца) до окончања зимске сезоне 2018/2019. год.
Наручилац обезбеђује материјал (со и зрно) за одржавање путева у зимским условима које
извршилац преузима сукцесивно према потреби и обиму посла у договору са надзором и
складишти на одговарајући начин.
Пре потписивања уговора наручилац може проверити тачност понуде, при чему ће понуђач
наручиоцу омогућити проверу поседевања и исправности механизације, као и проверу
локације и опремљености пункта.
Фактура се израђује петнаестодневно са свим претходно овереним подацима релевантним за
наплату (евиденција сати ангажованих машина).
УПУТСТВО ЗА РАД СА ПРЕДУЗЕЋЕМ СА КОЈИМ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР
Предузеће са којим Наручилац склопи уговор дужно је да поступи по свим правилима струке
и закљученог уговора и посебну пажњу обрати на следеће:
 Радни налог за услугу зимског одржавања даје искључиво овлашћено лице и неће се
признати они радови зимског одржавања за које није дат налог или је дат од стране лица
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које није овлашћено,
За одржавање путних праваца у оквиру првог приоритета Извршилац је дужан да у случају
преке потребе (хитна помоћ, опасност по људске животе ...) изврши потребне радње и без
налога овлашћеног лица.
Пре почетка извршења услуге, као и након завршетка истих извођач је дужан да се јави
надзорном органу наручиоца
Све интервенције морају бити евидентиране кроз књигу-Дневник зимске службе, са бројем
остварених сати рада за возила и машина које су у том моменту ангажоване, као и утрошак
посипног материјала, тј.соли и каменог агрегата,
Дневник зимске службе и радни налози морају бити оверени од стране инвеститора
најкасније у року од 48 сати од извршене интервенције,
У контролу рада зимске службе укључени су и председници Месних заједница и реонски
одборници на чијој се територији врши зимско одржавање. Председници Месних заједница
нису овлашћени да издају налоге за послове зимског одржавања, већ само врше контролу
извршених послова од стране извођача, у координацији са инвеститором.
Обавезно је дневно присуство тражене механизације, опреме и минимум једног дежурног
радника на зимском пункту непрекидно 24 часа за све време трајања зимске сезоне.
Одржавање путева у току зиме обавља се са пункта који је лоциран на територији општине
Аранђеловац, како би се обезбедило благовремено реаговање на позив наручиоца за
интервенцијом. У пункту мора бити смештен планирани број машина, друге техничке
опреме и радника, као и со и ризла за посипање.
За целокупно време трајања зимске сезоне мора бити организовано стално дежурство (24
часа непрекидно). Предузеће са којим Наручилац склопи уговор дужна су да се одазову
позиву Наручиоца најкасније до 30 (тридесет) минута по позиву и започну са обављањем
наложеног посла.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:
7.1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и
подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта,
матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)
7.2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда је 60 дана.
7.3. Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора.
7.4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора врши
понуђач, а када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача.
IX СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Образац структуре цене је дат у обрасцу понуде.
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани сви трошкови које је понуђач
имао приликом састављања понуде.
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
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Образац бр. 1
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(означити)
Назив понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Одговорно лице – директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________

М.П.
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Образац бр.2.

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВА
О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да
наступамо независно у поступку Јавне набавке зимског одржавања локалних путева,
број ЈН 24/18, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.

Напомена: услучају 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 даје 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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Образац бр.3.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача :
Адреса :

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам
при састављању понуде у поступку Јавне набавке зимског одржавања локалних
путева, ЈН 24/18, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:
_______________

Потпис овлашћеног лица
_________________________________
М.П.

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

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 24/18

18/27

Образац бр. 4.
МОДЕЛ УГОВОРА
O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА ,
ЈН 24/18
Закључен између:
1. Општинске управе општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе 10, Аранђеловац, ПИБ:

101486788, матични број 07184549, коју заступа руководилац одељења за инвестиције и јавне
набавке Ранка Фуртула, дипл.инж., у даљем тексту Инвеститор ,
2.______________________________________, са седиштем у _______________________,
улица __________________________________________, ПИБ _______________________,
матични број __________________________, рачун бр. ____________________________
отворен код пословне банке __________________________________, које заступа
________________________________________________________, у даљем тексту Извршилац,
који наступа са члановима групе:
 _______________________________________, ПИБ _________, матични број __________.
 _______________________________________, ПИБ _________, матични број __________.
 _______________________________________, ПИБ _________, матични број __________.
 _______________________________________, ПИБ _________, матични број __________.
 _______________________________________, ПИБ _________, матични број __________.
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Инвеститор спровео отворени поступак јавне набавке ЈН
24/18 и изабрао Извршиоца као најповољнијег понуђача за јавну набавку зимског одржавања
локалних путева.
Члан 2.
Предмет Уговора је вршење послова зимског одржавања путева и улица, уклањање снега и
леда са коловоза путева, уз употребу грађевинских машина, транспортних средстава, других
прикључака и посипног материјала Наручиоца, а све у циљу нормалног и безбедног одвијања
колског саобраћаја, а који је ближе одређен усвојеном понудом Извршиоца зведеном код
Наручиоца под бројем *** од **.**.2018. године, која је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Вредност уговора је 10.999.999,55 РСД без ПДВ-а, односно 12.099.999,50 РСД са ПДВ-ом.
Члан 4.
Уговорене стране прихватају цену дату у понуди по радном сату.
Исплата за извршене послове вршиће се од стране наручиоца, искључиво за часове
ефективног рада, а на основу испостављених ситуација (фактуре) уз које морају обавезно бити
приложен оверен дневник зимске службе за месец за који се испоставља рачун.
Исплата за извршене послове вршиће се у року од 45 (четрдесетпет) дана у складу са Законом
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава који ће бити предвиђена за ту намену у 2019. години.
Члан 5.
Услуге које су предмет овог уговора Извршилац је дужан да изведе у свему према: важећим
законским и подзаконским прописима, усвојеном Плану и програму зимске службе, важећим
техничким прописима, нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и
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стандарду пажње доброг привредника, упутствима Наручиоца и према одредбама овог
уговора.
Члан 6.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена. Цена обухвата и све зависне трошкове Извршиоца.
Члан 7.
Продавац се обавезује да при потписивању уговора достави бланко сопствену меницу и
менично овлашћење за добро и благовремено извршење посла у износу од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без
протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења до 20.04.2019.
Члан 8.
Извршилац се обавезује:
1. да се приликом организовања вршења послова на зимском одржавању локалних путева
и улица у потпуности придржава Плана и програма зимског одржавања,
2. да за време трајања зимске сезоне обезбеди благовремено и квалитетно руковођење и
извршење послова,
3. да се стара да се рад на терену и утрошак посипног материјала, соли и ризле, обавља
квалитетно, рационално и економично,
4. да за целокупно време трајања зимске сезоне организује стално дежурство (24 часа
непрекидно)
5. да уредно води дневник зимске службе кроз који се евидентирају све интервенције
6. да послове зимског одржавања изводи само на основу налога овлашћеног представника
наручиоца
7. да се строго придржава мера заштите на раду,
8. да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за
ту врсту посла и у уговореном року,
9. да обезбеди безбедност свих лица у зимској служби, као и одговарајуће обезбеђење
депонованог материјала, соли и ризле и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања уговора,
10. да омогући вршење надзора над извршењем посла од стране наручиоца,
11. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поновно делимично или целокупно извођење посла на чишћењу снега
и леда или друге потребне интервенције на одређеном путном правцу или улици,
12. да о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са
вршењем овде уговорених послова; уколико у току посла дође до оштећења коловоза
извођач је дужан да одмах (односно кад временске прилике то буду дозволиле)
поправи оштећења о свом трошку.
Члан 9.
Дневник зимске службе мора бити оверен од стране надзорног органа наручиоца посла
најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова од извршене интервенције.
Члан 10.
Наручилац обезбеђује неопходан посипни материјал за зимско одржавање путева и улица и
то: со за посипање путева и зрно – камени агрегат 4-8 мм, који ће депоновати на складишни
простор зимског пункта Извршиоца који се налази на територији општине Аранђеловац, на
адреси
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
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Обавеза је извршиоца да со ускладишти у затворене хангаре или испод надстрешница или на
други одговарајући начин како би се спречио губитак због отапања и угрожавање животне
средине у окружењу.
Извршилац се обавезује да за време трајања зимске сезоне зимски пункт буде адекватно
обезбеђен како би се посипни материјали обезбедили од пропадања, уништења или
неовлашћеног одношења.
Извршилац се обавезује да грађевинске машине, транспортна средства и осталу опрему која је
неопходна за извршење уговореног посла држи лоциране на зимском пункту, непрекидно за
сво време трајања зимске сезоне 2018/2019, како би се обезбедило благовремено реаговање
при добијању налога за интервенцију од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Члан 11.
Извршилац је обавезан да се на позив и налог овлашћеног лица Наручиоца одазове најкасније
до 30 (тридесет) минута и започне са извршењем наложене интервенције. У случају
прекорачења наведеног рока Наручилац може за сваких сат закашњења од Извршиоца
наплатити 0,5 % од укупног износа из члана 3. овог уговора, осим у случају ако је до
прекорачења рока дошло из оправданих разлога. Рачун за изведену услугу се трајно умањује
за износ обрачунате уговорне казне, о чему ће Наручилац Ивршиоца писмено обавестити.
Уговорна казна одређена на овај начин не може износити више од 5% од укупног износа из
члана 3. овог уговора.
Наручилац неће признати послове зимског одржавања путева и улица које Извршилац изврши
без налога овлашћеног лица Наручиоца.
Члан 12.
Извршилац ће део уговореног посла извршити преко подизвођача :
1. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________,
_____________________, матични број _______________.
2. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________,
_____________________, матични број _______________.
3. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________,
_____________________, матични број _______________.
4. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________,
_____________________, матични број _______________.
5. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________,
_____________________, матични број _______________.

ПИБ
ПИБ
ПИБ
ПИБ
ПИБ

Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за посао
извршен од стране подизвођача, као да га је сам извео.
Члан 13.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор и активира средство
финансијског обезбеђења уколико Извршилац касни са извршењем посла, односно не
обезбеди
интервенцију у времену предвиђеном понудом, или ако Извршилац из
неоправданих разлога прекине са извршењем посла.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извршилац не
извршава посао квалитетно или уколико не поступа по примедбама стручног надзора.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Члан 14.
Уговор се закључује за период зимске сезоне 2018/2019 до 31.03.2019. године или до
искоришћења укупне вредности уговора у зависности шта пре наступи, након чега се сматра
раскинутим.
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У случају неискоришћења укупне вредности уговора, уколико дође до падавина или потребе
за интервенцијом због појаве поледице и сличних временских неприлика, важност уговора ће
се продужити и после овог термина прописаног трајања зимске службе.
Уговорне стране су сагласне да уговор може бити споразумно раскинут и пре истека рока на
који је закључен.
Члан 15.
Извршилац се обавезује да уговорене послове изводи уз предузимање свих потребних мера за
безбедност саобраћаја, околине и заштиту животне средине.
Извршилац се обавезује да се у току вршења послова зимског одржавања путева и улица
придржава прописа и мера заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме
потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица и током
извршења услуге.
За све последице према трећим лицима проузроковане ноправданим неиспуњењем обавеза из
овог уговора и законских прописа, Извршилац сноси последице материјалне и друге
одговорности и одговоран је за штету насталу због неиспуњавања својих обавеза, преузетих
закљученим уговором са Наручиоцем.
Члан 16.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не
дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 17.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 18.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, четири примерка за Наручиоца и два
примерка за Извршиоца.
ЗА ИЗВРШИОЦА:
_________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
**********************

Напомена:
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у
свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти
закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.Овај
модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му
је уговор додељен, Управи за јавне набавке ће се доставити доказ негативне рефренце,
односно исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке.
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Образац бр.5.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЛИ ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА:
Назив и седиште :
_________________________________________________________
Матични број:
_________________________________________________________
ПИБ:
_________________________________________________________
Особа за контакт : _________________________________________________________
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У
ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ, ЈН 24/18

1. У поступку јавне набавке наступамо:
самостално
са подизвођачем
ОПИС УСЛУГЕ
(РАДА)

Ред.
Бр.

Јединична цена без
ПДВ-а
(дин / h)

3.

КАМИОН (дупла вуча)ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА
НОСИВОСТИ МИН 6 t
КАМИОН СА ДУПЛОМ ВУЧОМ
(МАЊИ, КАО УНИМАГ И СЛ....)
ПОСИПАЧ СОЛИ И ЗРНА
(у цену урачунато мешање и утовар материјала)

4.

НОЖ –РАОНИК

5.

СКИП-КОМБИНИРКА

6.

УТОВАРИВАЧ

7.

РАД РАДНИКА НА РУЧНОМ
ПОСИПАЊУ МАТЕРИЈАЛА
И ЧИШЋЕЊУ СНЕГА И ЛЕДА

1.
2.

као група понуђача
Јединична цена
са ПДВ-ом
(дин / h)

МИН 90 KS

МИН 150 KS

Укупно
2. За извршење јавне набавке ангажујемо __ (________) подизвођача (уписати број
подизвођача).
Подизвођач

Проценат укупне вредности и
део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача

Назив и седиште:
1.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

2.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

3.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
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3.

Јавну набавку извршићемо у групи од ____ (______________) понуђача (уписати број чланова
групе).
Проценат укупне
вредности и део предмета
Чланови групе понуђача:
набавке који ће извршити члан
групе
Назив и седиште:
1.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

2.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
У цену су урачунати сви зависни трошкови.
Понуда се односи на целокупну набавку.
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
Начин плаћања: у року од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
Рок извршења посла: сукцесивно, у року од 30 минута од издавања налога
Важност уговора: до 31.03.2019.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. ИЗЈАВА :
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћемо, уколико дође до
склапања уговора, обезбедити зимски
Пункт за стационирање механизације, складиштење
материјала за зимско одржавање, стално дежурство, према захтевима из конкурсне документације, и
обезбедити интервенцију од позива овлашћеног лица у року од максимално 30 min.
Пункт за зимско одржавање путева испуњава све саобраћајне услове за благовремено реаговање на
позив наручиоца за интервенцију.
Локација Пункта : _______________________________________________________________
Власник непокретности: _________________________________________________________
Број К.П.: _______________________________________________________________________

Датум и место:

МП
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Упутство за попуњавање понуде и обрасца структуре цене:
Понуђач уноси податке у обрасцу понуде .
Понуђач је обавезан да у потпуности попуни образац понуде и структуре цене тако што ће у
дата поља унети тражене податке а поља која су непримењива (део за подизвођаче и
чланове групе) може прецртати косом цртом.
Непопуњен образац структуре цене, тј. непопуњавање јединичних цена по позицијама ће се
сматрати битним недостатком понуде.
Податке 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.
Податке 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.
Образац понуде понуђач попуњава, оверава печатом и потписује, 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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Образац бр.6.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Р.број

Назив трошкова

Вредност

УКУПНО:
Датум и место:

МП

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: 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.
Достављање овог обрасца није обавезно.

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 24/18

26/27

Образац бр.7.
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО И
БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо, уколико нам се додели Уговор за јавну
набавку усулуге зимског одржавања локалних путева (ЈН24/18), доставити уговорено
средство финансијског обезбеђења, тј. регистровану бланко сопствену меницу и менично
овлашћење за добро и благовремено извршење посла у висини од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а у корист Општинске управе општине Аранђеловац, ул. Венац слободе 10,
Аранђеловац, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и
роком важења до 20.04.2019.

МЕСТО И ДАТУМ

М. П.
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