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На пснпгу шл. 34. и 61. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту: ЗЈН), шл. 3. Прагилника п пбагезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јагних набагки и нашину дпказигаоа испуоенпсти услпга („Сл. дласник РС” бр.
86/15), Одлуке п ппкретаоу ппступка јагне набагке брпј: Р-IIф-1.3.5/401-68/19-04 пд 27.11.2019
дпдине и Рещеоа п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку Р-IIф-1.3.5/401-68/19-04, пд
27.11.2019 дпдине, припремљена је:

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
Текуће пдржагаое и пппрагке макадамских путега и улица, путне инфраструктуре и
путних пбјекта, ЈН вр. Р-IIф-1.3.5/401-68/19-04;

Кпнкурсна дпкументација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна
3
4

II
III

Опщти ппдаци п јагнпј набагци
Врста, технишке карактеристике (спецификације), кгалитет,
кплишина и ппис дпбара, радпга или услуда, нашин
спрпгпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа даранције кгалитета, рпк
изгрщеоа, местп изгрщеоа или испoруке дпбара, егентуалне
дпдатне услуде и сл.
Технишка дпкументација и планпги

IV

Критеријуми за дпделу удпгпра

4

V

Обрасци кпји шине састагни деп ппнуде

5

VI

Мпдел удпгпра

22

VII

Упутстгп ппнуђашима какп да сашине ппнуду

24

I
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1. Ппдаци п наручипцу
Назиг нарушипца: Градска упрага драда Прпкупља
Адреса нарушипца: Никпдија Стпјанпгића Татка вр.2.
Матишни брпј: 07107625;
ПИБ: 100506227;
Шифра делатнпсти: 75110;
Текући рашун: 840-66640-28;
Интернет страница нарушипца:www.prokuplje.org.rs
Врста нарушипца: лпкална сампупрага
2. Врста ппступка јагне набагке
Предметна јагна набагка се спрпгпди у друдпј фази кгалификаципнпд ппступка у складу са
Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јагне набагке.
3. Предмет јагне набагке
Врста предмет јагне набагке: Радпги
Брпј јагне набагке: ЈН вр. Р-IIф-1.3.5/401-68/19-04;
Предмет јагне набагке: Текуће пдржагаое и пппрагке макадамских путега и улица, путне
инфраструктуре и путних пбјекта
ОРН: 45233141-Радпги на пдржагаоу путега;
.
452233220-Радпги на ппгрщинскпм слпју путега;
4. Партије
Прeдмет јагне навагке је пбликпгана у 2 (дге) партије.
Партија 1 - Teкуће пдржагаое пута Дпоа Тпппница (засепк Ращегица), пут Старп Мпмшилпгп
Кпжинце и пут пд Гршкпд Млина дп Бплутскпд камена;
Партија 2 - Текуће пдржагаое пута Микулпгац Бајшинце и сепске улице у селу Плпшник;
5. Кпнтакт (лице или служба)
Служба јагних набагки- e-mail: nabavke.opstina.pk@gmail.com
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС,
РАДПВА
Технишке карактеристике дате су предмер радпга.

III ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ
/
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА

1. Критеријум за дпделу удпгпра
Избпр најппгпљније ппнуде ће се изгрщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.
2. Елементи критеријума, пднпснп начин, на пснпгу кпјих ће наручилац изгршити дпделу
удпгпра у ситуацији када ппстпје дге или гише ппнуда са једнаким брпјем ппндера или
истпм ппнуђенпм ценпм
Укпликп дге или гище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппгпљнија биће
изабрана ппнуда пнпд ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк изгпђеоа радпга.

V ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ

1) Образац ппнуде (Образац 1);
2) Образац структуре ппнуђене цене, са упутстгпм какп да се пппуни (Образац 2);
3) Образац трпщкпга припреме ппнуде (Образац 3);
4) Образац изјаге п незагиснпј ппнуди (Образац 4);
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ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

ПБРАЗАЦ 1)

Ппнуда бр ____________ пд ________________за јагну набагку Текуће пдржагаое и ппрагке
макадамских путега и улица, путне инфраструктуре и путних пбјеката
Партија 1 - Teкуће пдржагаое пута Дпоа Тпппница (засепк Ращегица), пут Старп Мпмшилпгп
Кпжинце и пут пд Гршкпд Млина дп Бплутскпд камена;
Партија 2 - Текуће пдржагаое пута Микулпгац Бајшинце и сепске улице у селу Плпшник;
(запкружити партију за кпју се кпнкурище)
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назиг ппнуђаша:

Адреса ппнуђаша:

Матишни брпј ппнуђаша:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):

Телефпн:

Брпј рашуна ппнуђаша и назиг банке:

Лице пглащћенп за пптписигаое удпгпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп
се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде,
укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача.
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назиг ппдизгпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне греднпсти набагке кпји
ће изгрщити ппдизгпђаш:
Деп предмета набагке кпји ће изгрщити
ппдизгпђаш:

2)

Назиг ппдизгпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне греднпсти набагке кпји
ће изгрщити ппдизгпђаш:
Деп предмета набагке кпји ће изгрщити
ппдизгпђаш:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели,
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппдизвпђача.
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места
предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју
примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди.
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ПАРТИЈА 1

Ппз

1.

2.

ПРЕДМЕР РАДПВА
НА ТЕКУЋЕМ ПДРЖАВАОУ ПУТА ДПОА ТПППНИЦА (ЗАСЕПК РАШЕВИЦА)
Ппис
Ј/М Кплич.
Јед. цена
Укупнп
Земљани радпги
Мащинска пбрада ппстпјеће макадамске
ппдлпде пута, прпсешна дебљина пбраде
d=20cm, са дураоем материјала из искппа и
успутним затрпагаоем дефпрмисаних и
делимишнп укппаних депница пута.
Ппзиција пбухгата и планираое и гаљаое
ппстељице дп пптребне збијенпсти
Обрашун пп m2.
Кршеое щибља и ращшищћагаое трасе
пута пбрасле дустпм гедетацијпм рушнпм
сешпм щибља дустине 50кпм/m² са
сладаоем на страну. Обрашун пп m2.

m2

4.400,00

m2

1.200,00
УКУПНП:

3.

Гпрои слпј
Набагка, трансппрт и удрадоа дрпбљенпд
каменпд материјала дранулације 0- 63мм, у
слпју дебљине 20 cm у збијенпм стаоу, са
гаљаоем дп пптребне
збијенпсти.Обрашунага се пп m3.

m³

510,00
УКУПНП:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗЕМЉАНИ РАДПВИ
ГПРОИ СЛПЈ
УКУПНП БЕЗ ПДВ-а
ПДВ 20%
СВЕГА
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА
на текућем пдржагаоу пута Старп Мпмчилпгп-Кпжинце
дужине L=2.500m, ширине b=3,5m
Ппз.

Опис ппзиције

Ј/М

Кпл.

Цена Ј/М

Укупнп

ПРИПРЕМНИ РАДПВИ

1

Кршеое и ращшищћагаое трасе пута пбрасле
дустпм гедетацијпм рушнпм сешпм щибља
дустине 50кпм/m² са сладаоем на страну.
Обрашун пп m².

m²

850,00

х

=

УКУПНП ПРИПРЕМНИ РАДПВИ

2
2.2.

2.3

ЗЕМЉАНИ РАДПВИ

Мащинска пбрада пута прпсешна дебљина
пбраде d=20cm, са дураоем материјала из
искппа и успутним затрпагаоем дефпрмисаних
и делимишнп укппаних депница пута. Вищак
материјала из искппа распланирати дуж трасе.
Ппзиција пбухгата пбраду ппстељице рагнпсти
3cm са дефинисаним пппрешним прпфилпм и
гаљаоем. Обрашун пп m².
Мащинскп шищћеое ппстпјећих пдгпдих јаркпга
у терену III катедприје прпсешне кплишине
искппа 0,30м³/м. Вищак материјала из искппа
пдбацити ган трасе пута. Oбрашун пп m'.

m²

3.500,00 x

=

m'

1.000,00 х

=

m³

300,00 х

=

m'

10,00 х

=

УКУПНП ЗЕМЉАНИ РАДПВИ

3.
3.1

3.2

НПСЕЋИ СЛПЈЕВИ

Израда дпроед нпсећед слпја (местимишнп,
утгрдити на лицу места са претхпднпм пбрадпм
ппстељице) пд дрпбљенпд каменпд материјала
крупнпће 0÷63 са једнпстраним падпм према
пдгпднпм јарку пд 2,5%. Дебљина слпја d=10cm
у сабијенпм стаоу. Oбрашун пп m³.
Набагка и удрадоа бетпнских прппуста 400
наслпју щљунка и насипаоем каменпд адредата
прекп ппстагљених прппуста дебљине слпја
d=15цм. Обрашун пп Набагка и удрадоа
бетпнских прппуста 400 наслпју щљунка и
насипаоем каменпд адредата прекп
ппстагљених прппуста дебљине слпја d=15цм.
Обрашун пп m'
УКУПНП НПСЕЋИ СЛПЈЕВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИПРЕМНИ РАДПВИ

ЗЕМЉАНИ РАДПВИ
НПСЕЋИ СЛПЈЕВИ
УКУПНП БЕЗ ПДВ-а
ПДВ 20%
СВЕГА
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PREDMER RADOVA
za izradu puta kod Boluckog Kamena
ka poletištu Udruženja extremnih sportova

Poz.
Пpis pozicije
1. Probijanje trase puta ka poletištu u terenu III i
IV kategorije bagerom, sa odbacivanjem
materijala van trase puta. Dužina trase je
L=70m, a širina b=4m. Obračun po radnom satu
mašine.
2. Mašinska obrada dela puta od reke Toplice ka
poletištu, grejderom, sa usputnim
zatrpavanjem rupa i proširivanje puta na širinu
od b=4m. Nakon obrade puta posteljicu uvaljati
vibrovaljkom. Obračun po m².

Ј/М

Količina

rs

12,00

m²

500,00

Јеd. cena

Ukupno

УКУПНП БЕЗ ПДВ-а
ПДВ 20%
СВЕГА
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1
Teкуће пдржагаое пута Дпоа Тппoница (засепк
Рашегица)
Текуће пдржагаое пута Стара Мпмчилпгп
Кпжинце
Текуће пдржагаое пута пд Грчкпд Млина дп
Бплутскпд камена

УКУПНП:
ПДВ 20%
СВЕГА:

Рпк и нашин плаћаоа

у закпнскпм рпку пд 45 дана

Рпк гажеоа ппнуде

_________не краћи пд 60 дана

Рпк загрщетка радпга

_________ не дужи пд 35 радних дана

Гарантни перипд

__________ не краћи пд 24 месеци

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене: Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме
пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе
заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и
печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг
ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде.
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ПАРТИЈА 2
ПРЕДМЕР РАДПВА
на текућем пдржагаоу пута Микулпгац-Бајчинце
дужине L=1.100m, ширине b=3,5m
Ппз

Ппис ппзиције

Ј.М

Кплич.

Цена/ЈМ

Укупнп

ПРИПРЕМНИ РАДПВИ

1.1.

Кршеое и ращшищћагаое трасе пута
пбрасле дустпм гедетацијпм рушнпм
сешпм щибља дустине 50кпм/m² са
сладаоем на страну. Обрашун пп m².
m'

2
2.1

2.2

3
3.1

3.2

800,00 x

=

3.850,00 х

=

600,00 х

=

УКУПНП ПРИПРЕМНИ РАДПВИ
ЗЕМЉАНИ РАДПВИ

Мащинска пбрада
пута (дпзерпм),
прпсешна дебљина пбраде d=20cm, са
дураоем материјала из искппа и
успутним затрпагаоем дефпрмисаних и
делимишнп укппаних депница пута.
Вищак
материјала
из
искппа
распланирати дуж трасе . Ппзиција
пбухгата пбраду ппстељице рагнпсти
3cm са дефинисаним пппрешним
прпфилпм и гаљаоем. Обрашун пп m²
m²
Мащински искпп нпгих пдгпдих јаркпга
у терену III катедприје прпсешне
кплишине искппа
0,30м³/м. Вищак
материјала из искппа пдбацити ган
трасе пута. Oбрашун пп m'.
m'
УКУПНП ЗЕМЉАНИ РАДПВИ
НПСЕЋИ СЛПЈЕВИ

Израда дпроед нпсећед слпја (кпмплетне
трасе са претхпднпм пбрадпм и
гаљаоем ппстељице) пд дрпбљенпд
каменпд материјала крупнпће 0÷63 са
једнпстраним падпм према пдгпднпм
јарку пд 2,5%. Дебљина слпја d=10cm у
сабијенпм стаоу. Oбрашун пп m³.

m³

580,00 х

=

Набагка и удрадоа бетпнских прппуста
Ø400 наслпју щљунка и насипаоем
каменпд адредата прекп ппстагљених
прппуста дебљине слпја d=15цм.
Обрашун пп м'.

m'

8,00 х

=

УКУПНП НПСЕЋИ СЛПЈЕВИ
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИПРЕМНИ РАДПВИ
ЗЕМЉАНИ РАДПВИ
НПСЕЋИ СЛПЈЕВИ
УКУПНП БЕЗ ПДВ-а
ПДВ 20%
СВЕГА
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ПРЕДМЕР РАДПВА
РАДПВА НА САНАЦИЈИ СЕПСКЕ УЛИЦЕ У СЕЛУ ПЛПЧНИК
L=2000m B=3,0m
Ппз

1.1.

1.2

2.1

2.2

2.3

1
2

Ппис ппзиције
ЗЕМЉАНИ РАДПВИ
" Мащинска пбрада ппстпјеће земљане
ппдлпде дрејдерпм на ппјединим
депницама пута прпсешне дебљине слпја
d=20cm .Огпм ппзицијпм предгиђенп је
да се изгрщи сасецаое сгих избпшинаталаса и пппуоагаое сгих уледнућа у
ппстељици. Обрашун се грщи пп m² .
Обрашун пп m².
Ваљаое ппстељице гибрпгаљкпм.
Обрашун се грщи пп m² .
УКУПНП ЗЕМЉАНИ РАДПВИ
НПСЕЋИ СЛПЈЕВИ
Израда тамппнскпд слпја (прги слпј
дпроед нпсећед слпја пд каменпд
материјала прирпдне мещагине пд 0150mm (из лпкалнпд ппзајмищта), d=30
cm на ппјединим депницама укупне
дужине L=200.
Обрашун пп m³.
Израда тамппнскпд слпја (друди слпј
дпроед нпсећед слпја пд каменпд
материјала прирпдне мещагине (из
лпкалнпд ппзајмищта) d=10 cm.
Рагнпст слпја ±3cm.
Обрашун пп m³.
Мащински искпп (прпдубљигаое)
пдгпднпд јарка, утпгар и пдгпз земље на
деппнију. Прпсешна кплишина искппа
0,30м³/м'. Обрашун пп м'.

Ј.М

Кплич.

m²

6.000,00 х

Цена/ЈМ

Укупнп

=

6.000,00 х

=

m³

180,00 х

=

m³

300,00 х

=

m'

1.500,00 х

=

УКУПНП НПСЕЋИ СЛПЈЕВИ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗЕМЉАНИ РАДПВИ
НПСЕЋИ СЛПЈЕВИ
УКУПНП:
ПДВ 20%
СВЕГА:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 2
Текуће пдржагаое пута Микулпгац Бајчинце
Текуће пдржагаое сепске улице у селу
Плпчник

УКУПНП:
ПДВ 20%
СВЕГА:

Рпк и нашин плаћаоа

у закпнскпм рпку пд 45 дана

Рпк гажеоа ппнуде

_________не краћи пд 60 дана

Рпк загрщетка радпга

_________ не дужи пд 30 радних дана

Гарантни перипд

__________ не краћи пд 24 месеци

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене: Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме
пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе
заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и
печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг
ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде.
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ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
Партија1. - Teкуће пдржагаое пута Дпоа Тпппница (засепк Рашегица), пут Старп
Мпмчилпгп Кпжинце и пут пд Грчкпд Млина дп Бплутскпд камена;

1
2
Ред.бр Кратак ппис предмета ЈН
Teкуће пдржагаое пута Дпоа
1.
Тппoница (засепк Ращегица)

2.

Текуће пдржагаое пута Стара
Мпмшилпгп Кпжинце

3

Текуће пдржагаое пута пд Гршкпд
Млина дп Бплутскпд камена

3
Цена без ПДВ-а

4
Цена са ПДВ-пм

УКУПНП:

Упутстгп за пппуоагаое пбрасца структуре цене:
Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене нa следећи нaшин:



у кплпну 3. уписати цену без ПДВ-а;
у кплпну 4. уписати цену са ПДВ-пм;

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
Партија 2. Текуће пдржагаое пута Микулпгац Бајчинце и сепске улице у селу Плпчник

1
2
Ред.бр Кратак ппис предмета ЈН
Текуће пдржагаое пута Микулпгац
1.
Бајшинце
2.

3
Цена без ПДВ-а

4
Цена са ПДВ-пм

Текуће пдржагаое сепске улице у
селу Плпшник
УКУПНП:

Упутстгп за пппуоагаое пбрасца структуре цене:
Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене нa следећи нaшин:



у кплпну 3. уписати цену без ПДВ-а;
у кплпну 4. уписати цену са ПДВ-пм;

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ 3)
ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

У складу са шланпм 88. стаг 1. ЗЈН, ппнуђаш ______________________________________
*навести назив ппнуђача+, дпстагља укупан изнпс и структуру трпщкпга припремаоа ппнуде,
какп следи у табели:

ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ

Трпщкпге припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушигп ппнуђаш и не мпже тражити пд
нарушипца накнаду трпщкпга.
Акп је ппступак јагне набагке пбустагљен из разлпда кпји су на страни нарушипца, нарушилац је
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпге израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпге прибагљаоа средстга пбезбеђеоа, ппд
услпгпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпга у сгпјпј ппнуди.
Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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(ПБРАЗАЦ 4)
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. ЗЈН, ________________________________________, даје:
(Назиг ппнуђаша)

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђујем да сам ппнуду у
ппступку јагне набагке у друдпј фази кглификаципнпд ппступка Текуће пдржагаое и пппрагке
макадамских путега и улица, путне инфраструктуре и путних пбјекта, ЈН вр. Р-II-ф-1.3.5/40168/19-04, ппднеп незагиснп, без дпдпгпра са друдим ппнуђашима или заинтереспганим
лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди,
наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције.
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм
лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу ЗЈН кпјим се
уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже
трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.

Кпнкурсна дпкументација за II фазу кгалификаципнпд ппступка ЈН бр. Р-IIФ-1.3.5/401-68/19-04 Текуће пдржагаое и
пппрагке макадамских путега и улица, путне инфраструктуре и путних пбјекта
19

VI МПДЕЛ УГПВПРА (важи за све партије)
Закључен између:
1. Градска упрага драда Прпкупља, Таткпга бр. 2, текући рашун 840-66640-88 кпд упраге
за јагне плаћаоа; ПИБ:100506227; матишни брпј:07107625; кпју заступа нашелник Никпла
Кппригица (у даљем тексту: нарушилац) и,
2. _________________________ са седищтем у ____________ ул. ______________
________________, ПИБ: ________________; Матишани врпј: __________________;
тел: _______________; текући рашун _________________________________; кпје заступа
____________________________ (у даљем тексту-изгпђаш).
Предмет удпгпра: Текуће пдржагаое и пппрагке макадамских путега и улица, путне
инфраструктуре и путних пбјекта
Члан 1.
Удпгпрне стране кпнстантују да је Нарушилац изаврап Изгпђаша кап најппгпјнијед ппнуђаша за
изгпђеое радпга за партију _________________________________________________________
____________а пп спрпгеденпм ппступаку, јагне навагке у II фази кгалификаципнд ппступка
ЈН вр. Р-II-ф-1.3.5/401-68/19-04, Удпгпр је закљушен са Изгпђашем на пснпгу Одлуке п дпдели
удпгпра, вр. ________________ пд ___________ .2019
Вреднпст радпга:
Члан 2.
Цена радпга кпји су предмет пгпд Удпгoра је ________________, динара, щтп са пврашунатим
ппрезпм на дпдатну греднпст пп стппи пд 20%, изнпси ______________ динара, а дпвијена
је на пснпгу јединишних цена из усгпјене ппнуде Изгпђаша вр._________ пд ________.2019
дпдине, кпд нарушипца загедена ппд врпјем _______ пд ___________.2019 дпдине.
Члан.3.
Осим греднпсти радпга, материјала, ппреме и радпга неппхпдних за изгрщеое удпгпра, цена
из стага 1. пгпд шлана пбухгата и трпщкпге прданизације драдилищта, примене мера
защтите, безбеднпсти и здрагља на раду, псидураоа и сге пстале загисне трпщкпге
Изгпђаша.
Укупна греднпст радпга утгрдиће се на пснпгу стгарнп изгедених кплишине радпга према
листпгима драђегинске коиде и применпм јединишних цена из усгпјене ппнуде изгпђаша
радпга кпја је састагни деп пгпд Удпгпра.
Услпги и начин плаћаоа:
Члан.4
Удпгпрне стране су се садласиле да се плаћаое пп пгпм Удпгпру изгрщи на текући рашун
Изгпђаша бр. _________________________, кпд банке _________________и тп на пснпгу
пгерне пкпншане ситуације, сашиоених на пснпгу драђегинске коиде изгедених радпга и
јединишних цена из усгпјене ппнуде Изгпђаша вр. _______ пд ____________2019 дпдине.
Плаћаое ће се изгрищити у закпнскпм рпку пд 45 дана накпн пгере ситуације.
Рпк загршетка радпга:
Члан.5.
Изгпђаш радпга се пбагезује да удпгпрене радпге изгеде у рпку
(______________________) радних дана рашунајући пд дана угпђеоа у ппсап.

пд

____
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Пвагагезе наручипца, игенститпра:
Члан 6.
Нарушипц се пбагезује:
- да изгпђашу плати удпгпрну цену радпга ппд услпгпм и на нашин пдређен шл. 5. пгпд удпгпра.
- пбезбеди грщеое струшнпд надзпра над изгрщеоем удпгпрених пбагеза Изгпђаша, п шему са
надзпрним прданпм закљушује ппсебан удпгпр или да именује рещеоем.
Пвагезе изгпђача и пддпгпрнпд изгпћача радпга:
Члан 7.
Изгпђаш се пбагезује:
- да радпге из шлана 1. пгпд удпгпра птппшне пдмах пп пптписигаоу пгпд удпгпра и угпђеоа у
ппсап пд стране пглащћенпд надзпрнпд прдана.
- изгпђаш радпга писменп пвагещтага нарушипца прекп лица кпје грщи надзпр испред
нарушипца, п наступаоу непредгиђених пкплнпсти кпје су пд утицаја на изгпђеое радпга.
- изгпђаш прима на себе пбагезу да ппступи пп егентуалним примедбама надзпрнпд прдана
и исте птклпни у пдређенпм рпку.
- у тпку изгпђеоа радпга изгпђаш је дужан да се у сгему придржага ХТЗ мере из делпкруда
сгпје струке, а такпђе, дужан је да ппщтује и ппщте ХТЗ мере кпје се спрпгпде.
- изгпђаш снпси пуну пддпгрнпст у гези са применпм защтите средстага и ХТЗ мера за сгпје
раднике.
- изгпђаш радпга је дужан да изгрщи пбезбеђеое суседних пбјеката, сапбраћаја, пкплине и
защтиту жигптне средине.
- изгпђаш, признаје искљушигу прекрщајну и кригишну пддпгпрнпст и једини снпси надпкнаду
за сге настале материјалне и нематеријалне щтете.
Ппште пдредве:
Члан 8.
Састагни деп пгпд удпгпра је удпгрна дпкументација (ппнуда изгпђаша из шлана пгпд удпгпра,
ппстпјећи закпнски и технишки прпписи за пгу грсту радпга, кап и сге писмене кпнстатације
пбпстранп пптписане у тпку изгпђеоа радпга).
Ппсевне пдредве:
Члан 9.
Огај удпгпр је мпдуће раскинути у следећим слушајегима:
- акп једна пд удпгпрених страна не испуни сгпје пбагезе;
- aкп услед пкплнпсти кпје су ган кпнтрпле удпгпрених страна, кап щтп је гища сила нису у
мпдућнпсти да настаге или дпгрще удпгпрене пбагезе.
- нарушилац задржага прагп мпментални раскид удпгпра, укпликп изгпђаш не птппшне
радпге у рпку пд 5 дана пп ппзигу надзпрнпд прдана.
Члан 10.
За сге щтп није предгиђенп пгим удпгпрпм примеоигаће се Закпн п пвлидаципним пднпсима
и друди ппзитигнп прагни прпписи кпји редулищу пгу материју.
Члан 11.
Удпгпрене стране су садласне да сге сппрпге рещагају сппразумнп. Сппрна питаоа ће рещагати
Пригредни суд у Нищу.
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Члан 12.
Огај удпгпр је сашиоен у 5(пет) примерака пд кпјих су 3 (три) за нарушипца, а 2 (дга) за
изгпђаша.

За изгпђача радпга
__________________

За наручипца
Нашелник Градске упраге
Никпла Кппригица, дипл.парагник
_______________________________

Напомена: Овај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закључен
са изабраним ппнуђачем. Акп ппнуђач без пправданих разлпга пдбије да закључи угпвпр п
јавнпј набвци , накпн штп му је угпвпр дпдељен, Наручилац ће управи за јавне набвке,
дпставити дпказ негативне референце.
Ако понуђач конкурише за више партија треба да ископира попуни Уговор за сваку
партију.
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VII УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.
2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затгпренпј кпгерти или кутији,
затгпрену на нашин да се приликпм птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу утгрдити да се прги
пут птгара.
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п
друпи ппнуђаша и нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпстагити на адресу: Опщтина Прпкупље Таткпга бр.2, са назнакпм: ,,Ппнуда за јагну
набагку у друдпј фази кгалификаципнпд ппступка - Текуће пдржагаое и пппрагке
макадамских путега и улица, путне инфраструктуре и путних пбјекта ЈН вр. Р-II-ф-1.3.5/40168/19-04, (нагести партију за кпју се кпнкурише)- НЕ ПТВАРАТИ” Ппнуда се сматра
бладпгременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дана 09.12.2019 дпдине дп 12:00
шаспга.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпгерти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити греме пријема и егидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстагљена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптгрду
пријема ппнуде. У пптгрди п пријему нарушилац ће нагести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјед се мпду ппнуде ппднпсити, сматраће се
небладпгременпм. Небладпгремену ппнуду нарушилац ће пп пкпншаоу ппступка птгараоа
гратити нептгпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета небладпгременп.

Јагнп птгараое ппнуда ће се пвагити 09.12.2019 дпдине у 12:15 часпга у прпстпријама
Градске упраге драда Прпкупља, Таткпга 2. канцеларија вр.20.
Отгараое ппнуда је јагнп. Приликпм птгараоа ппнуда гпди се записник п птгараоу ппнуда. У
записнику п птгараоу ппнуда уписују се сги ппдаци из шл. 104 Закпна. Записник п птгараоу
ппнуда, накпн загрщенпд ппступка птгараоа, пптписују шланпги Кпмисије за јагну набагку и
присутни пглащћени предстагници ппнуђаша, кпји преузимају кппију записника пдмах пп
загрщенпм ппступку птгараоа.
Фптпкппија записника се дпстагља ппнуђашима кпји нису ушестгпгали у ппступку птгараоа
ппнуда у рпку пд три дана пд дана јагнпд птгараоа ппнуда.
Ппнуда за кпју је у рпку за ппднпщеое ппнуда дпстагљенп пбагещтеое п пппзигу ппнуде, неће
се птгарати и биће граћена ппднпсипцу.
Акп је ппднета небладпгремена ппнуда, Нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка птгараоа
гратити нептгпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета небладпгременп.
Нарушилац ће дпнети пбразлпжену пдлуку у гези са пгпм јагнпм набагкпм у пкгирнпм рпку пд
10 дана пд дана јагнпд птгараоа ппнуда. Нарушилац ће, у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа
пдлуке, исту пбјагити на Ппрталу јагних набагки и на интернет страници ппщтине Прпкупље.
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Ппнуда мпра да садржи пгерен и пптписан:
 Образац ппнуде (Образац 1);
 Образац структуре ппнуђене цене (Образац 2);
 Образац трпщкпга припреме ппнуде (Образац 3);
 Образац изјаге п незагиснпј ппнуди (Образац 4);
 Мпдел удпгпра;
3. ПАРТИЈЕ

Јагна
-

набагка је пбликпгана у 2 (дге) партије

Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или пбе партије. Ппнуда мпра да пбухгати
најмаое једну целпкупну партију.
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди нагеде да ли се ппнуда пднпси на целпкупну набагку или
самп на пдређену партију.
У слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за пбе партије, пна мпра бити ппднета такп да се мпже
пцеоигати за сгаку партију ппсебнп.

Дпкази из шл. 75. и 76. ЗЈН, у слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за пбе партије, не
мпрају бити дпстагљени за сгаку партију ппсебнп, пднпснп мпду бити дпстагљени у
једнпм примерку за пбе е партије.
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са гаријантама није дпзгпљенп.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду на
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпстагља.
Измену, дппуну или пппзиг ппнуде треба дпстагити на адресу: Град Прпкупље Таткпга бр.2, са
назнакпм:
„Измена ппнуде за јагну набагку – Текуће пдржагаое и пппрагке макадамских путега и
улица, путне инфраструктуре и путних пбјекта JН вр. Р-IIф-1.3.5/401-68/19-04; „ НЕ ПТВАРАТИ”
или
„Дппуна ппнуде за јагну набагку – Текуће пдржагаое и пппрагке макадамских путега и
улица, путне инфраструктуре и путних пбјекта ЈН вр. Р-IIф-1.3.5/401-68/19-04; „НЕ ПТВАРАТИ”
или
„Пппзиг ппнуде за јагну набагку – Текуће пдржагаое и пппрагке макадамских путега и улица,
путне инфраструктуре и путних пбјекта ЈН вр. Р-IIф-1.3.5/401-68/19-04; „ НЕ ПТВАРАТИ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јагну набагку – Текуће пдржагаое и пппрагке макадамских
путега и улица, путне инфраструктуре и путних пбјекта ЈН вр. Р-IIф-1.3.5/401-68/19-04; „НЕ
ПТВАРАТИ”
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду
ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п друпи ппнуђаша и
нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппгуше нити да меоа сгпју ппнуду.
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпгременп да ушестгује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити истп лице мпже ушестгпгати у гище заједнишких ппнуда.
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У Обрасцу ппнуде (Овразац 1 у ппдлагљу V), ппнуђаш нагпди на кпји нашин ппднпси ппнуду,
пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са
ппдизгпђашем.
У пгпм ппступку мпду ушестгпгати кандидати са листе кандидата на нашин на кпји им је
призната кгалификација.
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде (Овразац 1 у
ппдлагљу V) нагеде да ппнуду ппднпси са ппдизгпђашем, прпценат укупне греднпсти набагке
кпји ће ппгерити ппдизгпђашу, а кпји не мпже бити гећи пд 50%, кап и деп предмета набагке
кпји ће изгрщити прекп ппдизгпђаша.
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде нагпди назиг и седищте ппдизгпђаша, укпликп ће делимишнп
изгрщеое набагке ппгерити ппдизгпђашу.
Укпликп удпгпр п јагнпј набагци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизгпђашем, тај ппдизгпђаш ће бити нагеден и у удпгпру п јагнпј набагци.
Ппнуђаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка јагне набагке,
пднпснп изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег, пмпдући приступ кпд ппдизгпђаша, ради
утгрђигаоа испуоенпсти тражених услпга.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети друпа ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, састагни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум
кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне
набагке, а кпји пбагезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) и 2) ЗЈН и тп ппдатке п:
 шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати друпу ппнуђаша пред нарушипцем,
 ппису ппслпга сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша у изгрщеоу удпгпра.
Ппнуђаши из друпе ппнуђаша пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруда мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у сгпје име, а за рашун задрудара или заједнишку
ппнуду у име задрудара.
Акп задруда ппднпси ппнуду у сгпје име за пбагезе из ппступка јагне набагке и удпгпра п јагнпј
набагци пддпгара задруда и задрудари у складу са закпнпм.
Акп задруда ппднпси заједнишку ппнуду у име задрудара за пбагезе из ппступка јагне набагке и
удпгпра п јагнпј набагци непдранишенп сплидарнп пддпгарају задрудари.
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
9.1. Захтеги у ппдледу нашина, рпка и услпга плаћаоа.
Плаћаое ће се изгрщити пп пкпншане ситуације, сашиоене на пснпгу пгерене драђегинске
коиде изгедених радпга и јединишних цена из ппнуде.
Плаћаое ће се изгрщити у закпнскпм рпку пд 45 дана накпн пгере ситуације у складу са
Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних пбавеза у кпмерцијаним трансакцијама („Сл.гласник
РС“ бр.119/2012).
Плаћаое ће се изгрщити уплатпм на рашун изгпђаша.
9.2. Захтеги у ппдледу дарантнпд рпка
Гаратни рпк не мпже бити краћа пд 24 месеци пд дана загрщетка радпга.
9.3. Захтег у ппдледу рпка, изгпђеоа радпга
Кпнкурсна дпкументација за II фазу кгалификаципнпд ппступка ЈН бр. Р-IIФ-1.3.5/401-68/19-04 Текуће пдржагаое и
пппрагке макадамских путега и улица, путне инфраструктуре и путних пбјекта
25

Рак за изгпђеое радпга:
Партија 1 - Teкуће пдржагаое пута Дпоа Тпппница (засепк Ращегица)и пут Старп Мпшилигп
Кпжинце и пут пд Гршкпд Млина дп Бплутскпд камена не мпже бити дужи пд 35-радних дана
Партија 2 - Текуће пдржагаое пута Микулпгац Бајшинце и сепске улице у селу Плпшник не
мпже бити дужи пд 30-радних дана
9.4. Захтег у ппдледу рпка гажеоа ппнуде
Рпк гажеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птгараоа ппнуда.
У слушају истека рпка гажеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка гажеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихгати захтег за прпдужеое рпка гажеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.
9.5. Друди захтеги
Не ппстпје
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату греднпст, са урашунатим сгим
трпщкпгима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јагне набагке, с тим да ће се за пцену
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату греднпст.
Цена је фиксна и не мпже се меоати.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм
92. ЗЈН.
Акп ппнуђена цена укљушује угпзну царину и друде дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп
пдгпјенп искаже у динарима.
11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА
ПБЕЗБЕЂЕОА ФИНАНСИЈСКПГ ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Не тражимп средстга финансијскпд пбезбеђеоа.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАОА ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНПВА, ПДНПСНП ППЈЕДИНИХ
ОЕНИХ ДЕЛПВА
///
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспганп лице мпже, у писанпм пблику
- путем ппште на адресу наручипца: Град Прпкупље, Такпга бр.2, 18400 Прпкупље;
- електрпнске ппште на e-mail : nabavke.opstina.pk@gmail.com
тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде,
најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде, сгакпд раднпд дана (ппнедељакпетак) пд 7:00 дп 15:00 шаспга.
Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтега за дпдатним инфпрмацијама или
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пддпгпр пбјагити на Ппрталу јагних набагки и на
сгпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтег за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, - Текуће пдржагаое и пппрагке
макадамских путега и улица, путне инфраструктуре и путних пбјекта ЈН вр. Р-II-ф-1.3.5/40168/19-04;
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка
за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјаги пбагещтеое п
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
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Пп истеку рпка предгиђенпд за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде телефпнпм
није дпзгпљенп.
Кпмуникација у ппступку јагне набагке грщи се искљушигп на нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН, и
тп:
- путем електрпнске ппщте или ппщте, кап и пбјагљигаоем пд стране нарушипца на
Ппрталу јагних набагки и на сгпјпј интернет страници;
- акп је дпкумент из ппступка јагне набагке дпстагљен пд стране нарушипца или
ппнуђаша путем електрпнске ппщте, страна кпја је изгрщила дпстагљаое дужна је да пд друде
стране захтега да на исти нашин пптгрди пријем тпд дпкумента, щтп је друда страна дужна да тп
и ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изгрщенп дпстагљаое.
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птгараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику
захтега пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при предледу, греднпгаоу и
уппређигаоу ппнуда, а мпже да грщи кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд
ппдизгпђаша (шлан 93. ЗЈН).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изгрщити
кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пстагити
примерени рпк да ппступи пп ппзигу нарушипца, пднпснп да пмпдући нарушипцу кпнтрплу
(угид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оедпгпд ппдизгпђаша.
Нарушилац мпже уз садласнпст ппнуђаша да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птгараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, нарушилац ће оедпгу ппнуду
пдбити кап неприхгатљигу.
16. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНAТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пддпгпрнпст за ппгреду защтићених прага
интелектуалне сгпјине трећих лица, снпси ппнуђаш.
17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ
УПУТСТВПМ П САДРЖИНИ ППТПУНПГ ЗАХТЕВА
Захтег за защтиту прага мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп сгакп заинтереспганп лице кпје
има интерес за дпделу удпгпра у кпнкретнпм ппступку јагне набагке и кпји је претрпеп или би
мпдап да претрпи щтету збпд ппступаоа нарушипца прптигнп пдредбама пгпд ЗЈН.
Захтег за защтиту прага ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпгременп дпстагља Републишкпј
кпмисији за защтиту прага у ппступцима јагних набагки (у даљем тексту: Републишка кпмисија).
Захтег за защтиту прага се дпстагља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail:
nabavke.opstina.pk@gmail.com или преппрушенпм ппщиљкпм са ппгратницпм на адресу
нарушипца.
Захтег за защтиту прага мпже се ппднети у тпку целпд ппступка јагне набагке, прптиг сгаке
радое нарушипца, псим акп ЗЈН није друдашије пдређенп. О ппднетпм захтегу за защтиту прага
нарушилац пбагещтага сге ушеснике у ппступку јагне набагке, пднпснп пбјагљује пбагещтеое п
ппднетпм захтегу на Ппрталу јагних набагки и на интернет страници нарушипца, најкасније у
рпку пд дга дана пд дана пријема захтега.
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрага грста ппступка, садржина ппзига за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се бладпгременим акп је примљен пд стране
нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин
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дпстагљаоа и укпликп је ппднпсилац захтега у складу са шланпм 63. стаг 2. ЗЈН указап
нарушипцу на егентуалне недпстатке и непрагилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрагају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпд стага, сматраће се бладпгременим
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра из шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустаги ппступка јагне
набагке из шл. 109. ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтега за защтиту прага је пет дана пд дана
пбјагљигаоа пдлуке на Ппрталу јагних набагки.
Захтегпм за защтиту прага не мпду се псппрагати радое нарушипца предузете у ппступку јагне
набагке акп су ппднпсипцу захтега били или мпдли бити ппзнати разлпзи за оедпгп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтега да није ппднеп пре
истека тпд рпка.
Акп је у истпм ппступку јагне набагке ппнпгп ппднет захтег за защтиту прага пд стране истпд
ппднпсипца захтега, у тпм захтегу се не мпду псппрагати радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захтега знап или мпдап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпд захтега.
Захтег за защтиту прага не задржага даље актигнпсти нарушипца у ппступку јагне набагке у
складу са пдредбама шлана 150. пгпд ЗЈН.
Захтег за защтиту прага мпра да садржи:
1) назиг и адресу ппднпсипца захтега и лице за кпнтакт;
2) назиг и адресу нарушипца;
3)ппдатке п јагнпј набагци кпја је предмет захтега, пднпснп п пдлуци нарушипца;
4) ппгреде прпписа кпјима се уређује ппступак јагне набагке;
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппгреде дпказују;
6) пптгрду п уплати таксе из шлана 156. пгпд ЗЈН;
7) пптпис ппднпсипца.
Валидан дпказ п изгрщенпј уплати таксе, у складу са Упутстгпм п уплати таксе за ппднпщеое
захтега за защтиту прага Републишке кпмисије, пбјагљенпм на сајту Републишке кпмисије, у
смислу шлана 151. стаг 1. ташка 6) ЗЈН, је:
1. Пптгрда п изгршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да предстагља дпказ п изгрщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптгрда мпра да
садржи ппдатак да је налпд за уплату таксе, пднпснп налпд за пренпс средстага реализпган, кап
и датум изгрщеоа налпда. * Републишка кпмисија мпже да изгрщи угид у пддпгарајући изгпд
егиденципнпд рашуна дпстагљенпд пд стране Министарстга финансија – Упраге за трезпр и на
тај нашин дпдатнп прпгери шиоеницу да ли је налпд за пренпс реализпган.
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата грщи - 120.000 динара;
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзиг на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси
захтег за защтиту прага;
(7) сгрха: ЗЗП; Град Прпкупље, ул. Таткпга бр.2, ЈН вр. Р-II-ф-1.3.5/401-68/19-04
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назиг уплатипца, пднпснп назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је
изгрщена уплата таксе;
(10) пптпис пглащћенпд лица банке, или
2. Налпд за уплату, прги примерак, пгерен пптписпм пглащћенпд лица и пешатпм банке
или ппщте, кпји садржи и сге друде елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе нагедене
ппд ташкпм 1, или
3. Пптгрда издата пд стране Републике Србије, Министарстга финансија, Упраге за
трезпр, пптписана и пгерена пешатпм, кпја садржи сге елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати
таксе из ташке 1, псим пних нагедених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтега за защтиту прага
кпји имају птгпрен рашун у пкгиру припадајућед кпнсплидпганпд рашуна трезпра, а кпји се гпди
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у Упраги за трезпр (кприсници бучетских средстага, кприсници средстага прданизација за
пбагезнп спцијалнп псидураое и друди кприсници јагних средстага), или
4. Пптгрда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи сге елементе из
пптгрде п изгрщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтега за защтиту прага (банке и
друди субјекти) кпји имају птгпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са ЗЈН и друдим
прпписпм.
Ппступак защтите прага редулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН.
РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Удпгпр п јагнпј набагци, нaрушилaц ће дпстaгити ппнуђaшу кпјем је удпгпр дпдељен у рпку пд 8
(псам) дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага из шлана 149. Закпна.
Нарушилац мпже и пре истекa рпкa зa ппднпщеnjе зaхтегa зa зaщтиту прaгa зaкљушити удпгпр п
јaгнпј нaбaгци aкп је ппднетa сaмп једнa ппнудa, псим у предпгaрaшкпм ппступку без
пбјaгљигaоa ппзигa зa ппднпщеое ппнудa (укпликп се тaкaг ппступaк спрпгпди).
Aкп ппнуђaш кпјем је дпдељен удпгпр пдбије дa зaкљуши удпгпр п јaгнпј нaбaгци, нaрушилaц
мпже дa зaкљуши удпгпр сa пргим следећим нaјппгпљнијим ппуђaшем.
Зa сге штп није ппсебнп прецизирaнп пгпм кпнкурснпм дпкументaције гaжи Зaкпн п јaгним
нaбaгкaмa („Службени длaсник Републике Србије“, брпј 124/12, 14/2015, 68/2015).
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