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1.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

На основу Закона о јавним набакама (”Службени гласник РС” бр. 68/2015) Наручилац позива
понуђаче да поднесу писану понуду у складу са конкурсном документацијом, а на основу позива за
подношење понуда за набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности број 9/2020.
Понуде морају бити припремљене у складу са конкурсном документацијом и понуђачи морају да
испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.
1.1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
„Набавка грађевинског материјала“
1.2 ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75.и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 77. Закона о јавним
набавкама, која могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у складу са конкурсном документацијом.
Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не дужем од пет дана од дана пријема писменог
позива Наручиоца доставити оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75.и 76.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том
приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа,
понуда ће се одбити као неисправна
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, као и понуђач који наступа са групом понуђача
која подноси заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 5), као и додатне
услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог
закона.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.
Учешће у више од једне понуде, резултираће одбијањем тих понуда, као неисправних.
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1.3 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 28.02.2020. године, најкасније до
12,00сати.
Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу ЈКП Рашка, Душанова 2а, 36350
Рашка.
Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст:„
НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 9/2020–„ Набавка грађевинског материјала“.
На полеђини коверте обавезно назначити назив, број телефона и адресу понуђача.
Све неблаговремене понуде, Комисија за јавне набавке наручиоца ће по окончању поступка отварања
понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
1.4 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 28.02.2020. године у 12.10 часова у просторијама ЈКП
Рашка, ул. Душанова 2а, 36350 Рашка.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за јавне набавке
наручиоца поднети пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. Представник понуђача,
пре почетка јавног отварања понуда поднеће 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.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од два
дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понудa.
1.5 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
1.6 ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику доставом захтева на адресу: ЈКП Рашка, ул.
Душанова 2а, 36350 Рашка тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће одговоре
објавити на порталу јавних набавки.
Особа за контакт је Драшко Радосављевић е-пошта: komunalno@ptt.rs , телефон 036/736-622, у периоду од
08.00-15.00 часова.
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2.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда ће се сматрати исправном и потпуном ако понуђач у свему поступи у складу са овим
упутством, конкурсном документацијом и достави све неопходне доказе о испуњености захтеваних
услова.
2.1. ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ
Предмет понуде је „Набавка грађевинског материјала ''
Предмет јавне набавке је обликован у девет партија:
Редни број партије

Назив

1

Шљунак и песак

2

Цемент џакирани (50kg)

3

Готов бетон МБ-25

4

Отпадна ризла 0,18 mm

5

Бетонски блокови

6

Бетонско арматурно гвожђе Ø 6 и Ø 8

7

Даске за шаловање 24mm

8

Остали грађевински материјал

9

Материјал за израду фасада

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.
Понуђач може поднети само једну понуду за једну партију односно не може поднети две или више понуда
за исту партију.
2.2. Ј Е З И К
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2.3. ЦЕНА
Износ понуђене цене у понуди изражава се у апсолутном износу у динарима, посебно без пореза
на додату вредност и посебно са порезом на додату вредност.
Цене се у понуди исказују посебно за сваку позицију и то јединична цена и збирна цена за укупну
количину.
У цену улазе и сви обрачунати пратећи трошкови укључујући и трошкове превоза добра до Рашке.
Страна 6 од 40

2.4. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Авансно плаћање није предвиђено.
Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испоруке, а на основу верификованог записника о
примопредаји робе и испостављеној фактури.
2.5. ВАЖЕЊЕ ПОНУДА
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.
2.6. МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Територија Општине Рашка, према диспозицији одређеној од стране Наручиоца.
Рок испоруке- 3(три) дана од пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица наручиоца.
2.7. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА
Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено поднете и које у потпуности
испуњавају све захтеве из конкурсне документације.
Наручилац неисправне понуде неће разматрати, већ ће оне бити одбијене, а може одбити и
неприхватљиве понуде.
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву сматраће се неблаговременом, а Наручилац
ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
2.8. ВАРИЈАНТА ПОНУДА
Понуда са варијантама није дозвољена.
2.9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
2.10. ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне
документације. Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим
карактеристикама.
Сви обрасци морају бити попуњени, потписани, оверени.
Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти.
На полеђини коверте обавезно назначити назив, број телефона и адресу понуђача.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је предата.
Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне
документације.У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду,на начин који је одређен за подношење понуде.
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Рокове које треба навести понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од
када рок почиње да тече.Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по
договору,сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неисправном.
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење понуде, које је потписано
и оверено од свих понуђача из Групе понуђача. Овлашћење се доставља уз понуду.
2.11. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну
документацију,дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници
Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део
конкурсне документације. Потписане измене се достављају заједно са осталом конкурсном
документацијом, уз понуду.
2.12. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по
окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се
тачним.
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном.
2.13.ОЦЕНА ПОНУДА
Понуде коју су недовољно читке, неразумљиве, условне или које садрже остале нерегуларности,
одбиће се као неисправне.
Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из
писаног позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом.
Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријуму наведеним у овој конкурсној
документацији.
2.14. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 2 дана од дана
јавног отварања понуда.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у року од пет дана од дана пријема
писменог позива Наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана
75. и 76. Закона о јавним набавкама. Уколико понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија не
достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана, Наручилац ће његову понуду одбити као
неисправну.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, Наручилац може
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Страна 8 од 40

2.15 . ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Ако понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за
заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите
права понуђача.
2.16.ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ РОБЕ
Уговорне стране ће у моменту испоруке извршити квантитативну и квалитативну примопредају, о
чему ће се сачинити записник који потписују овлашћени представници.
Уколико се у моменту испоруке утврде недостаци на испорученој роби, Испоручилац је у обавези да их
отклони у року од пет дана од дана сачињавања записника о примопредаји или да робу са недостацима у
истом року замени новом, која има једнаке или боље карактеристике.
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2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
А. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ПО ЧЛАНУ 75. ЗЈН)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
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;
4)
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Б. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ПО ЧЛАНУ 76. ЗЈН)
Додатни услови сходно члану 76. ЗЈН:
1) Уверења издата од стране акредитоване установе у Републици Србији да наведена добра
испуњавају услове квалитета дефинисане овим техничким спецификацијама.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
А. Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
достављањем следећих доказа уз понуду :
А1.Извод из регистра надлежног органа
- за правно лице: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
- за предузетника: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра.
А2.Потврде надлежног суда
- за правно лице: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван
на неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
- за предузетника: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
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А3. Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или
потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације
- за правно лице: уверење Пореске управе Министарства финасија и привреде да је измирио
доспеле порезе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
- за предузетника: уверење Пореске управе Министарства финасија и привреде да је измирио
доспеле порезе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
А4. Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.
Доказ - потврде под тачкама 2,3 и 4 не може бити старија од два месеца пре отварања понуда
Доказ о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Понуђач није дужан да доставља извод из регистра који се води при Агенцији за привредне регистре
обзиром да су ови подаци јавно доступни на интернет страници надлежног органа, али је обавезан да
наручиоцу достави податке потребне за претраживање електронске базе података Агенције за привредне
регистре и то:
-

Пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног
у регистар
Матични број привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног
у регистар.

По установљењу регистра понуђача, понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доказује
испуњеност услова за учешће у јавној набавци, али је обавезан да наручиоцу достави тачне податке
потребне за претраживање електронске базе података регистра понуђача при Агенцији за привредне
регистре и то:
-

Пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног
у регистар
Матични број привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног
у регистар.
Порески идентификациони број (ПИБ)
Лично име и јединствени матични лични број (ЈМБГ), односно број пасоша и земља издавања
законског заступника понуђача, ако је законски заступник физичко лице и пословно име и
матични број законског заступника понуђача, ако је заступник правно лице.

Б. Доказивање испуњености додатних услова из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама,
Понуђач ће доказати достављањем следећих доказа и то:
Уверења издата од стране акредитоване установе у Републици Србији да наведена добра испуњавају
услове квалитета дефинисане овим техничким спецификацијама.
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4. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ И ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ
Извод из регистра надлежног органа – ПРИЛОГ БР.1;
Потврде надлежног суда – ПРИЛОГ БР.2;
Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде
надлежногоргана да се понуђач налази у поступку приватизације – ПРИЛОГ БР.3
Докази о испуњености услова из члана 75. Закона могу се достављати у неовереним копијама.
Испуњеност услова утврђених конкурсном документацијом, понуђач може да доказује писаном
изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у складу са чланом 77. став 4.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/2015).- ОБРАЗАЦ 3
Образац изјаве из претходног става чини саставни елемент конкурсне документације. У случају да
понуђач достави писану изјаву сходно наведеном члану, није у обавези да доставља доказе из члана
75. ЗЈН. Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјаву којом потврђује да испуњава све
услове из члана 75 ЗЈН потписује и сваки подизвођач
Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву којом потврђује да испуњава све услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама – ОБРАЗАЦ 3 потписује сваки члан групе понуђача.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана од дана пријема
писменог позива Наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из
члана 75. Закона о јавним набавкама.
Списак прилога за доказивање испуњености услова понуђача и члана групе понуђача (сходно чл. 75. и
77. Закона о јавним набавкама, као и осталих услова) – ОБРАЗАЦ 1.
Подаци о понуђачу - ОБРАЗАЦ 2.
Изјава о испуњењу неопходних законских услова - из члана 75. . Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник РС”, 124/2012), дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача - ОБРАЗАЦ 3.
Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву којом потврђује да испуњава све услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама – Образац 3 потписује сваки члан групе понуђача.
Уколико понуду подноси са подизвођачем Изјаву којом потврђује да испуњава све услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама – Образац 3 потписује сваки подизвођач.
Споразум чланова групе понуђача - ОБРАЗАЦ 4.
Изјава понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне документације – ОБРАЗАЦ 5а.
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Изјава овлашћеног члана групе понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне документације –
ОБРАЗАЦ 5б.
Општи подаци о члану групе понуђача/подизвођача – ОБРАЗАЦ 6.
Образац о општим подацима о члану групе оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у
потребном броју за сваког члана групе понуђача/подизођача.
Модел уговора – понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира сваку страну, стави отисак
печата и потпис, односно када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача, док су остали
чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом чиме
потврђују да прихватају све елементе уговора – ОБРАЗАЦ 7 .
Образац структуре цене- ОБРАЗАЦ 8.
Понуда – ОБРАЗАЦ 9.
Уколико понуду подноси група понуђача понуду потписује само овлашћени члан групе понуђача
Образац Изјаве о независној понуди-ОБРАЗАЦ 10.
Образац трошкова припрема понуде-ОБРАЗАЦ 11.
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ОБРАЗАЦ 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
„Набавка грађевинског материјала“
Број ЈН 9/2020
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима
Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:
БРОЈ
ПРИЛОГА
ПРИЛОГ БР.1
ПРИЛОГ БР.2

ПРИЛОГ БР.3

ПРИЛОГ УЗ
ПОНУДУ

ДОКУМЕНТ
- за правно лице: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
- за предузетника: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра.
Потврде надлежног суда
- за правно лице: уверење Пореске управе Министарства финасија и привреде да је измирио
доспеле порезе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
- за предузетника: уверење Пореске управе Министарства финасија и привреде да је измирио
доспеле порезе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.

Да

не

Да

не

Да

Не

Напомена: Образац оверава овлашћено лице понуђача, а у случају заједничке понуде сваки члан групе
понуђача. Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Место_____________
Датум:______________

М.П

Потпис овлашћеног лица
_____________________________
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ОБРАЗАЦ 2
„Набавка грађевинског материјала“
Број 09/2020
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОНУЂАЧ:

________________________________________

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА: ________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :

________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: _____________________________
ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________
ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________
ПИБ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И БАНКА: ______________________________________
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: _______________________

Место: _______________________
Датум: _______________________
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М.П.

ПОНУЂАЧ
____________________________
потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ 3
„Набавка грађевинског материјала“
Број 09/2020
ИЗЈАВА
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: „Набавка грађевинског материјала“
Број 9/2020
Понуђач ________________________________________,
Подизвођач__________________________________________
Члан Групе понуђача________________________________
изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава све услове за
учешће у јавној набавци број 09/2020, у смислу члана 75.Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 68/2015) односно да је
- регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
-да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;-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;
-да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и
условима рада,заштити животне средине,као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
и да ће уколико буде изабран као најповољнији, на захтев Наручиоца, у року од пет дана доставити
потребне доказе (у оргиналу или овереним фотокопијама).
Место: _______________________
Датум: _______________________

М.П.

ПОНУЂАЧ
____________________________
потпис овлашћеног лица

Напомена:Образац оверава овлашћено лице понуђача, а у случају заједничке понуде сваки члан групе
понуђача. У случају подношења понуде са подизвођачем образац попуњава и оверава овлашћено лице
подизођача.Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача и подизођача
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ОБРАЗАЦ 4
„Набавка грађевинског материјала“
Број 09/2020
СПОРАЗУМ
ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Овлашћујемо члана групе понуђача ___________________________________ који ће бити носилац посла
односно, који ће поднети понуду , који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, који ће потписати
уговор са наручиоцем и који ће издавати рачуне.
ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
______________________________
Овлашћено лице

МП

______________________________
Овлашћено лице

МП

Датум: ________________________
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__________________________
овлашћено лице МП

__________________________
овлашћено лице МП

ОБРАЗАЦ 5а
„Набавка грађевинског материјала“
Број 09/2020
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за јавну набавку,
број ЈН 09/2020 и све услове наведене у конкурсној документацији по којима подносимо своју понуду.

Место:_______________________
Датум: _______________________
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М.П.

ПОНУЂАЧ
____________________________
овлашћено лице понуђача

ОБРАЗАЦ 5б
„Набавка грађевинског материјала“
Број 09/2020

ИЗЈАВА
ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива, број ЈН 09/2020 и све
услове наведене у конкурсној документацији по којима подносимо своју понуду.

Место:_______________________
Датум: _______________________
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М.П.

ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
____________________________

ОБРАЗАЦ 6
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе
понуђача
Одговорно
лице
члана
групе
понуђача (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун и банка члана групе
понуђача
Матични број члана групе понуђача
ПИБ члана групе понуђача
* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана
групе понуђача.
Место:________________
Датум: _______________

М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________
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ОБРАЗАЦ 7.
М ОД Е Л У Г О В О Р А
О НАБАВЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Закључен између:
1. ___________________са седиштем у________, ул. _____________бр.___, матични број
предузећа_________, ПИБ ___________, текући рачун _____________ код ________банке, које заступа
_____________(у даљем тексту Продавац),
и
2. ЈКП РАШКА, Душанова 2а, матични број , ПИБ:101274752, шифра делатности 3600, текући рачун
160-7155-48, које заступа директор Радомир Јаћовић, (у даљем тексту Купац).
Члан 1.

Уговорне стране констатују:
- да је Купац спровео поступак јавне набавке добара, број ЈНМВ 09/2020;
-да је Продавац дана _______.2020. године доставио понуду број ___________од_______.2020.
године;
- да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне
документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;
- да је Купац у складу са чл. 108. Закона, донео одлуку о избору најповољније понуде којом је
понуда Продавца изабрана као најповољнија за набавку добара: (ЗАОКРУЖИТИ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Партија – ШЉУНАК И ПЕСАК
Партија – ЦЕМЕНТ ЏАКИРАНИ (50kg)
Партија – ГОТОВ БЕТОН МБ-25
Партија – ОТПАДНА РИЗЛА 0-18 mm
Партија – БЕТОНСКИ БЛОКОВИ
Партија – БЕТОНСКО АРМАТУРНО ГВОЖЂЕ Ø6 и Ø8
Партија – ДАСКЕ ЗА ШАЛОВАЊЕ 24 mm
Партија – ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Партија – МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ФАСАДА

Предмет уговора је купопродаја:
Члан 2.
1. ШЉУНАК И ПЕСАК, чије су количине, карактеристике и техничке спецификације наведене у
конкурсној документацији, број 9/2020 и прихваћеној понуди број ____, од ____.____. 2020.године.
Укупна
уговорена
цена
,
износи
____________________________________________(словима:________________________________________
_____________)
динара
без
ПДВ-а,
са
свим
пратећим
трошковима,
односно
_____________________________________(словима:_______________________________________________
________________) динара са пдв-ом.
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2. ЦЕМЕНТ ЏАКИРАНИ (50kg), чије су количине, карактеристике и техничке спецификације наведене у
конкурсној документацији, број 9/2020 и прихваћеној понуди број ____, од ____.____. 2020.године.
Укупна
уговорена
цена
,
износи
____________________________________________(словима:________________________________________
_____________)
динара
без
ПДВ-а,
са
свим
пратећим
трошковима,
односно
_____________________________________(словима:_______________________________________________
________________) динара са пдв-ом.
3. ГОТОВ БЕТОН МБ-25, чије су количине, карактеристике и техничке спецификације наведене у
конкурсној документацији, број 09/2020 и прихваћеној понуди број ____, од ____.____.
2020.године.
Укупна
уговорена
цена
,
износи
____________________________________________(словима:________________________________________
_____________)
динара
без
ПДВ-а,
са
свим
пратећим
трошковима,
односно
_____________________________________(словима:_______________________________________________
________________) динара са пдв-ом.
4. ОТПАДНА РИЗЛА 0-18 mm, чије су количине, карактеристике и техничке спецификације наведене у
конкурсној документацији, број 09/2020 и прихваћеној понуди број ____, од ____.____.
2020.године.
Укупна
уговорена
цена
,
износи
____________________________________________(словима:________________________________________
_____________)
динара
без
ПДВ-а,
са
свим
пратећим
трошковима,
односно
_____________________________________(словима:_______________________________________________
________________) динара са пдв-ом.
5. БЕТОНСКИ БЛОКОВИ, чије су количине, карактеристике и техничке спецификације наведене у
конкурсној документацији, број 09/2020 и прихваћеној понуди број ____, од ____.____.
2020.године.
Укупна
уговорена
цена
,
износи
____________________________________________(словима:________________________________________
_____________)
динара
без
ПДВ-а,
са
свим
пратећим
трошковима,
односно
_____________________________________(словима:_______________________________________________
________________) динара са пдв-ом.
6. БЕТОНСКО АРМАТУРНО ГВОЖЂЕ Ø6 и Ø8, чије су количине, карактеристике и техничке
спецификације наведене у конкурсној документацији, број 09/2020 и прихваћеној понуди број ____,
од ____.____. 2020.године.
Укупна
уговорена
цена
,
износи
____________________________________________(словима:________________________________________
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_____________)
динара
без
ПДВ-а,
са
свим
пратећим
трошковима,
односно
_____________________________________(словима:_______________________________________________
________________) динара са пдв-ом.
7. ДАСКЕ ЗА ШАЛОВАЊЕ 24 mm, чије су количине, карактеристике и техничке спецификације
наведене у конкурсној документацији, број 09/2020 и прихваћеној понуди број ____, од ____.____.
2020.године.
Укупна
уговорена
цена
,
износи
____________________________________________(словима:________________________________________
_____________)
динара
без
ПДВ-а,
са
свим
пратећим
трошковима,
односно
_____________________________________(словима:_______________________________________________
________________) динара са пдв-ом.
8. ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, чије су количине, карактеристике и техничке спецификације
наведене у конкурсној документацији, број 09/2020 и прихваћеној понуди број ____, од ____.____.
2020.године.
Укупна
уговорена
цена
,
износи
____________________________________________(словима:________________________________________
_____________)
динара
без
ПДВ-а,
са
свим
пратећим
трошковима,
односно
_____________________________________(словима:_______________________________________________
________________) динара са пдв-ом.

9. МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ФАСАДА, чије су количине, карактеристике и техничке спецификације
наведене у конкурсној документацији, број 09/2020 и прихваћеној понуди број ____, од ____.____.
2020.године.
Укупна
уговорена
цена
,
износи
____________________________________________(словима:________________________________________
_____________)
динара
без
ПДВ-а,
са
свим
пратећим
трошковима,
односно
_____________________________________(словима:_______________________________________________
________________) динара са пдв-ом.
Члан 3.

Продавац се обавезује да испоручи добра из члана 2. овог уговора у свему под условима из конкурсне
документације и прихваћене понуде.
Добра која Продавцац испоручи купцу морају испуњавати услове квалитета дефинисане у техничким
карактеристикама конкурсне документације 09/2020.
Купац задржава право да у случају сумње у тражене карактеристике робе изврши њено тестирање у
акредитованој установи и уколико се покаже да је неодговарајућа, продавац се обавезује да надокнади
купцу трошкове тестирања.
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Продавац се обавезује да уз добра која су предмет овог уговора достави декларацију произвођача добара
на којој ће бити уписанa врста материјала, порекло робе и произвођач, а на основу које Продавац
преузима одговорност за квалитет испоручених добара.
Продавац се обавезује да уз добра која су предмет овог уговора достави Уверења издата од стране
акредитоване установе у Републици Србији да наведена добра испуњавају услове квалитета дефинисане
овим техничким спецификацијама.
Ако се записнички утврди да добро која је Продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и
очигледних грешака, Продавац мора најкасније у року од 5 дана од сачињавања записника робу са
недостацима заменити новом, која има једнаке или боље карактеристике.
Члан 4.
Продавац је дужан да Купцу испоручи добра у року од 3 дана од дана пријема наруџбенице од стране
овлашћеног лица наручиоца. Испоруке ће се вршити сукцесивно и у зависности од стварних потреба
наручиоца.
Место испоруке је територија Општине Рашка, возни парк наручиоца, ул. Саватија Милошевића бб, или
градилиште по захтеву и диспозицији наручиоца на територији Општине Рашка.
Сматра се да је извршена адекватна испорука када Продавац испоручи добра овлашћеном лицу Купца у
месту испоруке. У моменту испоруке извршиће се квалитативан и квантитативан пријем добара, а што ће
се потврдити записником, који потписују присутна овлашћена лица Купца и Продавца.
Члан 5.

Записник из клаузуле 4. овог уговора и достављена фактура Купцу представљају основ за плаћање
уговорне цене.
Члан 6.

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора уговорне стране ће покушати да реше
споразумно.
Уколико до споразума не дође спорове између Купца и Продавца ће решавати стварно надлежан суд у
Краљеву.
Члан 7.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему
представљају израз њихове стварне воље.

ЗА ПРОДАВЦА

_______________
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ЗА КУПЦА

____________

ОБРАЗАЦ 8.

ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОНУДЕ

ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 09/2020

ПАРТИЈЕ
1. ШЉУНАК И ПЕСАК
Р.
бр.

Назив дела

Јед.мер

Кол

1

Шљунак

m3

150

2

Песак моравац

m3

30

Цена по
јединици
без ПДВ

Укупан
износ
без ПДВ

Цена по
јединици
са ПДВ

Укупан
износ са
ПДВ

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________

Рок испоруке: 3 (ТРИ) дана од дана пријема наруџбенице од овлашћеног лица наручиоца
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 30 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године
ПОНУЂАЧ

М.П.

____________________
Овлашћено лице

2. ЦЕМЕНТ ЏАКИРАНИ (50kg)
Р.
бр.
1

Назив дела
Цемент џак 50кг

Јед.мер
ком

Кол

Цена по
јединици
без ПДВ

Укупан
износ
без ПДВ

Цена по
јединици
са ПДВ

1000

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________

Рок испоруке: 3 (ТРИ) дана од дана пријема наруџбенице од овлашћеног лица наручиоца
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 30 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године
ПОНУЂАЧ

М.П.
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____________________

Укупан
износ са
ПДВ

3. ГОТОВ БЕТОН МБ-25

Р.
бр.

Назив дела
Готов бетон МБ-25

1

Јед.мер
m3

Кол

Цена по
јединици
без ПДВ

Овлашћено лице

Укупан
износ
без ПДВ

Цена по
јединици
са ПДВ

Укупан
износ са
ПДВ

200

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________

Рок испоруке: 3 (ТРИ) дана од дана пријема наруџбенице од овлашћеног лица наручиоца
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 30 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године
ПОНУЂАЧ

М.П.

____________________
Овлашћено лице

4. ОТПАДНА РИЗЛА 0-18 mm
Р.
бр.
1

Назив дела
Отпадна ризла 0,18 mm

Јед.
мер
m3

Кол

Цена по
јединици
без ПДВ

Укупан
износ
без ПДВ

Цена по
јединици
са ПДВ

100

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________

Рок испоруке: 3 (ТРИ) дана од дана пријема наруџбенице од овлашћеног лица наручиоца
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 30 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године
ПОНУЂАЧ

М.П.

Страна 26 од 40

____________________
Овлашћено лице

Укупан
износ са
ПДВ

5. БЕТОНСКИ БЛОКОВИ
Р.
бр.

Назив дела
Бетонски блокови
зидни
Бетонски блокови
преградни

1
2

Јед.
мер

Кол

ком

1500

ком

2000

Цена по
јединици
без ПДВ

Укупан
износ
без ПДВ

Цена по
јединици
са ПДВ

Укупан
износ са
ПДВ

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________

Рок испоруке: 3 (ТРИ) дана од дана пријема наруџбенице од овлашћеног лица наручиоца
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 30 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године
ПОНУЂАЧ

М.П.

____________________
Овлашћено лице

6. БЕТОНСКО АРМАТУРНО ГВОЖЂЕ Ø6 и Ø8
Р.
бр
.
1

Назив дела
Бетонско арматурно
гвожђе Ø6 и Ø8

Јед.
мер

Кол

kg

4000

Цена по
јединици
без ПДВ

Укупан
износ без
ПДВ

Цена по
јединици
са ПДВ

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________

Укупан
износ са
ПДВ

Рок испоруке: 3 (ТРИ) дана од дана пријема наруџбенице од овлашћеног лица наручиоца
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 30 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године
ПОНУЂАЧ

М.П.
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____________________
Овлашћено лице

7. ДАСКЕ ЗА ШАЛОВАЊЕ 24 mm
Р.
бр.
1
2

Назив дела
Даске за
шаловање 24 mm
Лајсне 8х8 (mm)
за зидање

Јед.
мер

Кол

m3

10

m

500

Цена по
јединици
без ПДВ

Укупан
износ без
ПДВ

Цена по
јединици
са ПДВ

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________

Укупан
износ са
ПДВ

Рок испоруке: 3 (ТРИ) дана од дана пријема наруџбенице од овлашћеног лица наручиоца
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 30 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године
ПОНУЂАЧ

М.П.
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____________________
Овлашћено лице

8. ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Р.
бр.
1
2
3
4
5
6
7

Назив дела

Јед.
мер

Кол

Кулир пласт
25/1кг
Брусна плоча за
сечење мермера
Брусна плоча за
сечење метала
Лепак CM16 25/
1 kg
Лепак CM11 25/
1 kg
Силикон безбојни
(стандардна туба)
Бојапол 25/1

ком

10

kом

5

ком

5

ком

20

ком

10

ком

5

ком

20

L

10

L

10

m3

5

L

5

L

5

kом

10

10

Фарба за дрво
уљана
Фарба за метал
нитро
Шмиргла 0,2

11

Разређивач нитро

8
9

12
13
14

15

Разређивач
уљани
Пур пена
Пур пена
нискоекспанзио
на
Ексери

kом

Цена по
јединици
без ПДВ

Укупан
износ без
ПДВ

Цена по
јединици
са ПДВ

Укупан
износ са
ПДВ

10

kg

30

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________

Рок испоруке: 3 (ТРИ) дана од дана пријема наруџбенице од овлашћеног лица наручиоца
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 30 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године
ПОНУЂАЧ

М.П.
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____________________
Овлашћено лице

9. МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ФАСАДА
Р.
бр.

Назив дела

Јед.
мер

Кол

1

Стиропор 2 сm

m2

70

2

Стиропор 3 сm

m2

40

3

Стиропор 5сm

m2

40

4

Стиропор 8 сm

m2

300

5

Стиродур 2сm

m2

40

6

Лепак за
стиропор
Мрежица

кг

3000

m2

400

Угаоне лајсне са
мрежицом (2,5 м)
Подлога за фасаду
25/1l
Tiplovi Ø9

kом

150

7
8
9
10
11

Акрилна фасада
25/1l

kом

8

kом

1000

kом

40

Цена по
јединици
без ПДВ

Укупан
износ без
ПДВ

Цена по
јединици
са ПДВ

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________

Укупан
износ са
ПДВ

Рок испоруке: 3 (ТРИ) дана од дана пријема наруџбенице од овлашћеног лица наручиоца
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 30 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године
ПОНУЂАЧ

М.П.

Страна 30 од 40

____________________
Овлашћено лице

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 9

Овом понудом нудимо да у складу са захтевом наручиоца и конкурсном документацијом
извршимо јавну набавку грађевинског материјала, на начин (заокружити једну од опција):
а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачем
Редни број јавне набавке: 9/2020
Предмет јавне набавке: Набавка добра: Набавка грађевинског материјала
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Основни подаци о понуђачу:
Назив понуђача _____________________________________________________________
Адреса и седиште понуђача ___________________________________________________
Матични број понуђача ______________________________________________________
Одговорно лице за заступање _________________________________________________
Особа за контакт ____________________________________________________________
Телефон / телефакс __________________________________________________________
Електронска пошта __________________________________________________________
ПИБ _______________________________________________________________________
Текући рачун и банка ________________________________________________________

Партија 1. ШЉУНАК И ПЕСАК
Укупна цена без ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Укупна цена са ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
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Партија 2. ЦЕМЕНТ ЏАКИРАНИ (50kg)
Укупна цена без ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Укупна цена са ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Партија 3. ГОТОВ БЕТОН МБ-25
Укупна цена без ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Укупна цена са ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Партија 4. ОТПАДНА РИЗЛА 0-18 mm
Укупна цена без ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Укупна цена са ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Партија 5. БЕТОНСКИ БЛОКОВИ
Укупна цена без ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Укупна цена са ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
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Партија 6. БЕТОНСКО АРМАТУРНО ГВОЖЂЕ Ø6 и Ø8
Укупна цена без ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Укупна цена са ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Партија 7. ДАСКЕ ЗА ШАЛОВАЊЕ 24 mm И ЛАЈСНЕ ЗА ЗИДАЊЕ
Укупна цена без ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Укупна цена са ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)

Партија 8. ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Укупна цена без ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Укупна цена са ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
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Партија 9. МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ФАСАДА
Укупна цена без ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)
Укупна цена са ПДВ-а са свим урачунатим трошковима франко Рашка
износи:________________________динара (словима:__________________________________)

Рок испоруке: 3 (ТРИ) дана од дана пријема наруџбенице од овлашћеног лица наручиоца
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 30 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године
ПОНУЂАЧ
М.П.
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____________________

ОБРАЗАЦ 10

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. Закона о јавним набакама ("Службени гласник РС", број68/2015) и чланом 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", број 29/2013) под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу тврдим да сам везано за предметну јавну набавку, понуду поднео независно
без договора са другим понуђачима или заинтересоиваним лицима.

Место
Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
МП
___________________
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ОБРАЗАЦ 11

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
У складу са чланом 61. и 88. Закона о јавним набакама ("Службени гласник РС", број68/2015) и чланом 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", број 29/2013) везано за предметну јавну
набавку у даљем тексту наводим укупан износ и структуру трошкова припремања понуде
Ред
.
СТРУКТУРА ТРОШКОВА
бро
ј
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
-

-

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА

НАПОМЕНА:
У горе наведени образац уписати трошкове уколико их има и уколико их у структури
постоји више од горе наведених можете уписати и додатне;
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
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди
Попуњавањем, оверавањем и потписивањем овог обрасца, сматраће се да сте тражили
накнаду истих у складу са напред наведеним

Место
Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
МП
___________________
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II ДЕО
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (КАРАКТЕРИСТИКЕ РОБЕ)

1. ШЉУНАК И ПЕСАК
Р.
бр.
1
2

Назив дела

Јед.мер

Кол

Шљунак

m3

150

Песак моравац

m3

30

2. ЦЕМЕНТ ЏАКИРАНИ (50kg)
Р.
бр.
1

Назив дела
Цемент џак 50кг

Јед.мер
ком

Кол
1000

3. ГОТОВ БЕТОН МБ-25
Р.
бр.
1

Назив дела
Готов бетон МБ-25

Јед.мер
m3

Кол
200

4. ОТПАДНА РИЗЛА 0-18 mm
Р.
бр.
1
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Назив дела
Отпадна ризла 0,18
mm

Јед.ме
р
3
m

Кол
100

5. БЕТОНСКИ БЛОКОВИ
Р.
бр.
1
2

Назив дела
Бетонски блокови
зидни
Бетонски блокови
преградни

Јед.
мер
ком

Кол
1500

ком

2000

6. БЕТОНСКО АРМАТУРНО ГВОЖЂЕ Ø6 и Ø8
Р.
бр.
1

Назив дела
Бетонско арматурно
гвожђе Ø6 и Ø8

Јед.
мер
kg

Кол
4000

7. ДАСКЕ ЗА ШАЛОВАЊЕ 24 mm
Р.
бр.
1
2
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Назив дела
Даске за шаловање
24 mm
Лајсне 8x8 mm за
зидање

Јед.
мер
m3

Кол

m

500

10

8. ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Р.
бр.
1
2
3
4
5
6
7

Кулир пласт 25/1кг
Брусна плоча за
сечење мермера
Брусна плоча за
сечење метала
Лепак CM16 25/ 1
kg
Лепак CM11 25/ 1
kg
Силикон безбојни
(стандардна туба)
Бојапол 25/1

10

Фарба за дрво
уљана
Фарба за метал
нитро
Шмиргла 0,2

11

Разређивач нитро

8
9

12
13
14
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Назив дела

Разређивач
уљани
Пур пена
Пур пена
нискоекспанзиона

Јед.
мер
ком

Кол
10
5

kом
ком

5

ком

20

ком

10

ком

5

ком

20

L

10

L

10

m3

5

L

5

L

5

kом

10
10

kом

9. МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ФАСАДА
Р.
бр.
1

Кол

Стиропор 2 сm

Јед.
мер
m2

2

Стиропор 3 сm

m2

40

3

Стиропор 5сm

m2

40

4

Стиропор 8 сm

m2

300

5

Стиродур 2сm

m2

40

6

Лепак за
стиропор
Мрежица

кг

3000

m2

400

7
8
9
10
11

Назив дела

Угаоне лајсне са
мрежицом (2,5 м)
Подлога за фасаду
25/1l
Tiplovi Ø9
Акрилна фасада
25/1l

Место
Датум

70

150
kом
kом

8

kом

1000

kом

40

Потпис овлашћеног лица понуђача
МП
___________________

Страна 40 од 40

