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Број набавке: 2.3.2/22                                                                                                                                                              

Број позива:2256 /1                                                                                                                                                             

Датум:31.12.2021. 

ПРЕДМЕТ: Позив за доставу понуде за набавку на коју се закон о јавном 

набавкама не примењује 

 

 На основу чл.27 („Службени гласник РС“ бр.91/2019) и Плана набавки на које се закон 

не примењује за 2022. годину, радови ред.бр. 2.3.2. Наручилац ЈП „Градска топлана“ 

Јагодина, обраћа Вам се позивом за доставу понуде за радове– Грађевински радови на 

замени топловода и на санирању хаварија на   вреловодним мрежама 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет набавке 

Грађевински радови на замени топловода, сањирању хаварија на вреловодним 

мрежама 

Процењена вредност набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 2.900.00,00 динара.  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

ОРН -45231000 - Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских 

водова . Рок трајања уговора– једна година од дана обостраног потписивања. 

 

Контакт особа:Mирјана Ђорђевић,  службеник за јавне набавке  

Контакт особа: Немања Кузмановић дипл. маш. инж.  члан комисије    

                           е-маил : jptoplanaodrzavanje@gmail.com  

 
 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА  

 

1. Врста и количина радова 

 

Грађевински радови на замени топловода, сањирању хаварија на вреловодним 

мрежама.  

 

Количине радова на сањирању хаварија на вреловодним мрежама су орјентационе и 

користе се за формирање понуде и вредновање понуде, односно упоређивање 

достављених понуда.(Образац структуре цене) 
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2. Место, примопредаја, записници и обрачун радова 

        - Радови на санирању хаварија на вреловодним мрежама имају за последицу 

прекид у производњи и испоруци топлотне енергије, као и смањење поузданости 

топлификационог система, који може да угрози јавно добро, здравље, безбедност или 

имовину становника Града Јагодине, а за потребе Наручиоца који захтевају кратке рокове 

извођења радова 

       Радови на санирању хаварија на вреловодним мрежама ће бити изведени на 

територији града Јагодина. Понуђач је обавезан да за извођење радова који су предмет 

овог уговора буде доступан и на располагању Наручиоцу свакодневно 24 сата, седам 

дана у недељи  са довољним бројем запослених (минимално онолико колико је тражено 

у дотатним условима у конкурсној документацији) и потребном механизацијом 

неопходном за започињање радова.  Рок почетака извођења радова је максимално 2 

(два) сата  рачунајући од пријема позива упућеног од стране Наручиоца. 

      Наручилац ће позив упутити изабраном понуђачу телефоном  или путем 

електронске поште, које изабрани понуђач одреди  или непосредно лицу које је 

изабрани понуђач одреди као лице коме се позив за извођење радова упућује. Лица за 

контакт одредиће Наручилац и изабрани Понуђач приликом закључења Уговора о јавној 

набавци                                                                                                                                                                                                                     

       Уколико се Понуђач не одазове  позиву Наручиоца и не започне радове у 

договореном року Наручилац ће ангажовати другог извођача радова, а о трошку 

Понуђачa. 

  Рок  завршетка  радова   по  једној   хаварији  је  условљен  обимом  оштећења   на 

вреловодној мрежи и одредиће га овлашћено лице Наручиоца у време слања позива или 

у току извођења радова                                                        

Након завршетка радова Наручилац и Понуђач су дужни да без одлагања 

приступе примопредаји и обрачуну радова.  

О примопредаји радова се саставља записник који садржи податке о томе: да ли 

су радови изведени по прописима и правилима струке, недостатке и начин и рокове 

њиховог  отклона,    датум завршетка радова и датум извршења примопредаје и друге 

околности од значаја за изведене радове.  

Доставити Записник о завршеним радовима и овереним грађевинским књигама и 

грађевинским дневницима. 

Обрачун  радова  који  су  извршени  на  отклањању  хаварија  на  вреловодима 

вршиће се према стварно извршеним радовима и јединичним ценама појединих радова 

које су наведене у  Образацу структуре цена ( Образац 2) 

          - Радови који се односе на замену топловода ће бити изведени на територији 

града Јагодина са почетком у задњој недељи месеца јуна (оквирно). 

-   траса -  у улици Деспота Стефана бб- оквирне дужине 40 м.   

-   траса -  у улици Књегиње Милице  код „Статуса“- оквирне дужине 20 м. 

-  траса -  прелаз преко улице Књегиње Милице код ОШ“17 Октобар“- оквирне 

дужине 20 м. 

-    траса -  код републичког МУП-а- 90 

          Понуђач је обавезан да извођење радова на замени топловода изведе са довољним 

бројем запослених (минимално онолико колико је тражено у дотатним условима у 

конкурсној документацији) и потребном механизацијом неопходном за започињање 

радова.  

Након завршетка радова Наручилац и Понуђач су дужни да без одлагања 

приступе примопредаји и обрачуну радова.  

О примопредаји радова се саставља записник који садржи податке о томе: да ли 

су радови изведени по прописима и правилима струке, недостатке и начин и рокове 

њиховог  отклона,    датум завршетка радова и датум извршења примопредаје и друге 

околности од значаја за изведене радове.  

Доставити Записник о завршеним радовима и овереним грађевинским књигама и 

грађевинским дневницима. 
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 УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ТРЕБА ДА ИСПУНИ 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1. Понуђач мора да буде у регистру понуђача Републике Србије                                                    

Доказ: навести интернет страницу на којој је регистрација  доступна 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку, дефинисане овом документацијом, а испуњеност додатних услова 

Понуђач доказује на начин дефинисан начин, и то: 

 

1) Технички капацитет 

 

1ком.- ровокопач-комбинирка 

1ком.- хидраулични или ваздушни чекић 

1ком.- хидраулични чекић на багеру 300кг. 

1ком.- машина за сечење асфалта 

1ком.- агрегат  

1ком.- вибро набијача  

1ком.- камион за транспорт цеви 

1ком.- камион кипер минималне носивости 8 тона 

     

Доказ: 

 За  сву опрему доставити  пописну листу на дан 31.12.2021.  или књиговодствену    

картицу основног средства , а за возила која законски подлежу обавези регистрације  

фотокопију важећих саобраћајних дозвола са читачем и важеће полисе осигурања  . У 

случају да се опрема узима под закуп, или најам, потребно је доставити Уговор о закупу 

или најму, који морају да важе најмање  30 дана дуже од рока Уговора по овој јавној 

набавци. У случају лизинга доставити активан уговор о лизингу.  

(Подаци о механизацији Образац 3) 

 

2) Кадровси капацитет 

Понуђач мора да има минимално ангажоване раднике ( у тренутку подношења понуде и 

за све време трајања Уговора) :                   

 1-ог дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом одговорног 

извођача радова (тип лиценце 412 или 415); 

 1-ог ВКВ или КВ руковаоца грађевинских машина   
 2 -два  неквалихикованих радника 

 Доказ:  

           Понуђач доставља; фотокопију лиценце и потврде  ангажованог инжењера  

Фотокопију  одговарајућих  М  или  М3-А  образаца  којима  се  потврђује пријава, 

промена  или  одјава  на  обавезно  социјално  осигурање, Уговор о раду, односно анекс 

уговора о раду или уговор о привременим и повременим пословима, и фотокопију 

уверења о положеном стручном испиту  за наведена запослена лица  са траженим 

звањем   (Подаци о запосленима Образац 4) 

Докази о испуњености  кадровског капацитета морају се ставити на увид 

квартално: прве недеље априла; августа и новембара. Лица која сте навели у 

понуди не морају бити иста за све време трајања уговорне обавезе. 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од ____.____2022. године за радове - 2.3.2/22                                                                                                                                                                

Грађевински радови на замени топловода и на сањирању хаварија на вреловодним 

мрежама    

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Грађевински радови на сањирању хаварија на  вреловодним мрежама 

  

Ре

д. 

бр

. 

Опис позиције 
Јед. 

мере 

Укупна 

количи

на 

Јединична 

цена 

 

Укупна цена за 

позицију без ПДВ 

Укупна 

цена за 

позицију са 

ПДВ-ом 

Највиша 

дозвољена 

цена у 

динарима  по 

јединици мере 

1 2 3 4 5  6 7 

1 
mašinsko sečenje asfalta ili betona u sloju     d 
= 5 - 10 cm 

m 260   
 

  400 

2 

ručno razbijanje betonskog trotoara ili asfalta 

sa utovarom u vozilo i odvoz na deponiju u 

sloju  d = 5 - 10 cm 

m² 130   

 

  500 

3 

ručno razbijanje betonskog trotoara ili asfalta 

sa utovarom u vozilo i odvoz na deponiju u 

sloju  d = 10 - 25 cm 

m² 55   

 

  1.000 

4 
ručno razbijanje betonskih stopa    ( krute tačke 
) sa utovarom u vozilo i odvoz na deponiju 

m³ 15   
 

  4.000 

5 

ručni iskop zemlje 3. kategorije za radnu jamu 

saniranja kvara na toplovodu, iskop vršiti sa 

pravilnim odsecanjem bočnih strana 
odbacivanjem u stranu 1 m od kanala, u rov 

ulazi pravilno zaštita kanala i primena HTZ - a  

m³ 200   

 

  1.200 

6 
ručni iskop radne jame kao u opisu pozicije 5, 

samo u zemlji 4. kategorije 
m³ 175   

 
  1.500 

7 
mašinski iskop zemlje 3. i 4. kategorije za 

radne jame ( opis pozicije 5 ) 
m³ 350   

 
  650 

8 

ručno podizanje AB ploča   ( poklopci kanala 

toplovoda ) i ponovno vraćanje u prvobitno 
stanje ( 1,0 x 0,5 x 1,10 ) 

ko

m 
120   

 

  200 

9 

nabavka, prevoz i ugradnja prirodnog peska 

bez krupnijeg kamena i zatrpavanje cevi 
toplovoda 

m³ 35   

 

  1.500 

10 zatrpavanje radne jame iz iskopa m³ 340   
 

  400 

11 
dovoz sitne zemlje i zatrpavanje radne  jame u 

slojevima 
m³ 27   

 
  500 

12 
utovar i odvoženje viška zemlje na deponiju do 
3 km 

m³ 27   
 

  750 

13 

nabavka , prevoz i ugradnja prirodnog šljunka ( 

tampon priprema za asfaltiranje ili betoniranje 

) 

m³ 25   

 

  1.500 

14 

nabavka , prevoz i ugradnja betona na delu 

trotoara ili saobraćajnice sa završnom obradom 

u sloju od d = 5 - 10 cm 

m² 26   

 

  1.000 

15 

nabavka , prevoz i ugradnja betona na delu 
trotoara ili saobraćajnice sa završnom obradom 

u sloju od d = 10 - 20 cm 

m² 25   

 

  2.000 

16 
skidanje postojećih betonskih trotoarskih ploča 
i ponovna ugradnja istih 

m² 8   
 

  1.400 
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17 

skidanje postojećih betonskih trotoarskih ploča 

i ponovna nabavka i ugradnja novih u sloju 
betona d = 5 - 10 cm 

m² 5   

 

  1.500 

18 

zatrpavanje dela kanala kroz parkove i druge 

zelene površine sa dovođenjem u prvobitno 
stanje 

m² 25   

 

  450 

19 
nabavka, dovoz ili izrada i ugradnja betona u 

betonske stope ( krute tačke ) 
m³ 5   

 
  8.000 

20 

vađenje postojećih ivičnjaka dimenzija 
60x100x12 i ponovna montaža po završenom 

poslu 

m 17   

 

  1.000 

21 
izrada novih armirano betonskih poklopnih 

ploča kanala d = 15 cm MB20 
m³ 6   

 
  12.000 

22 hidroizolacija betonskih kanala m 7      500 

23 
nabavka, transport, sečenje i montaža armature 

za ABS ploču 
kg 200   

 
  120 

24 rad kombinovane mašine h 15   
 

  5.000 

25 vađenje toplovodnih cevi m 25   
 

  60 

26 utovar i prevoz starih cevi do toplane m 25   
 

  100 

27 istovar starih cevi u krugu toplane m 25   
 

  50 

28 utovar i dovoz novih cevi m 25   
 

  90 

29 istovar i spuštanje u rov novih cevi m 25   
 

  60 

30 

nabavka, transport i ručna ugradnja DKA        

0-31,5 za izradu donjeg nosećeg sloja preko 

sloja šljunka kao podloga za asfaltiranje 

m³ 25   

 

  2.700 

Укупан износ без ПДВ-а за А  

Припадајући  ПДВ за А  

Укупан износ са ПДВ-ом за А  

 

Грађевински радови на замени топловода 

 

Ре

д. 

бр. 
Опис позиције 

Је

д. 

ме

ре 

Траса 

1 

Деспо

та 

Стефа

на бб 

Траса

2 

Књеги

е 

Мили

це  код 

Стату

са 

Траса 

3 

прелаз 

преко 

улице 

Књегињ

е 

Милице 

код 

ОШ“17 

Октобар

“ 

Траса 

4 

код 

репуб

личко

г 

МУП-

а 

Укупн

а 

колич

ина за 

све 

трасе 

Јединич

на 

цена 

 

Укупна 

цена за 

позицију 

без ПДВ 

Укупна 

цена за 

позицију 

са ПДВ-ом 

Највиш

а 

дозвоље

на цена 

по 

јединиц

и мере 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
mašinsko sečenje asfalta ili betona u 

sloju     d = 5 - 10 cm 
m 80 36 37 183 336 

   
400 

2 

ručno razbijanje betonskog trotoara 
ili asfalta sa utovarom u vozilo i 

odvoz na deponiju u sloju  d = 10 - 

25 cm 

m² 60 17 20 135 232 

   

1.000 

3 
ručno razbijanje betonskih stopa    ( 

krute tačke ) sa utovarom u vozilo i 
m³ 1    1 

   
4.000 
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odvoz na deponiju 

4 

ručni iskop radne jame kao u opisu 
pozicije 5, samo u zemlji 4. 

kategorije 

m³ 17 7 10 27 61 
   

1.500 

5 

mašinski iskop zemlje 3. i 4. 

kategorije za radne jame ( opis 
pozicije 5 ) 

m³ 8 10 15 65 98 
   

650 

6 

ručno podizanje AB ploča   ( 

poklopci kanala toplovoda ) i 
ponovno vraćanje u prvobitno stanje 

( 1,0 x 0,5 x 1,10 ) 

ko
m 

  34 170 204 

   

200 

7 

nabavka, prevoz i ugradnja prirodnog 

peska bez krupnijeg kamena i 
zatrpavanje cevi toplovoda 

m³ 9 7   
 

16 

   
1.500 

8 zatrpavanje radne jame iz iskopa m³ 18 10 25 76 129    400 

9 
utovar i odvoženje viška zemlje na 
deponiju do 3 km 

m³ 12 7 3 22 44 
   

750 

10 

nabavka , prevoz i ugradnja 

prirodnog šljunka ( tampon priprema 

za asfaltiranje ili betoniranje ) 

m³ 8 2 2 11 23 
   

1.500 

11 

nabavka , prevoz i ugradnja betona 

na delu trotoara ili saobraćajnice sa 

završnom obradom u sloju od d = 10 

- 20 cm 

m² 40 17 25  82 

   

2.000 

12 

skidanje postojećih betonskih 

trotoarskih ploča i ponovna ugradnja 

istih 

m²  1 1 2 4 
   

1.400 

13 

nabavka, dovoz ili izrada i ugradnja 
betona u betonske stope ( krute tačke 

) 

m³ 1    1 
   

8.000 

14 

vađenje postojećih ivičnjaka 
dimenzija 60x100x12 i ponovna 

montaža po završenom poslu 

m  3 3 10 16 
   

1.000 

15 

izrada novih armirano betonskih 

poklopnih ploča kanala d = 15 cm 
MB20 

m³   1 2 3 
   

12.000 

16 hidroizolacija betonskih kanala m   10 80 90    500 

17 
nabavka, transport, sečenje i montaža 
armature za ABS ploču 

kg   20 80 100 
   

120 

18 rad kombinovane mašine h 1 1 1 2 5    5.000 

19 vađenje toplovodnih cevi m 80 34 34 180 328    60 

20 utovar i prevoz starih cevi do toplane m 80 34 34 180 328    100 

21 istovar starih cevi u krugu toplane m 80 34 34 180 328    50 

22 utovar i dovoz novih cevi m 80 34 34 180 328    90 

23 istovar i spuštanje u rov novih cevi m 80 34 34 180 328    60 

24 

nabavka, transport i ručna ugradnja 
DKA        0-31,5 za izradu donjeg 

nosećeg sloja preko sloja šljunka kao 

podloga za asfaltiranje 

m³ 2 3 5 8 18 

   

2.700 

 

Укупан износ без ПДВ-а за Б  

Припадајући  ПДВ за Б  

Укупан износ са ПДВ-ом за Б  
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Укупан износ без ПДВ-а за А+ Б  

Припадајући  ПДВ за А+Б  

Укупан износ са ПДВ-ом за  А+Б  

 

 

 

Рок и начин плаћања је  ____________  дана (а у року не дужим од 45 дана од дана пријемa фактуре - рачуна за испоручене 
количине предметног добра. 

Рок важења понуде: ___________________________дана  од дана отварања понуде(не краће од 30 дана) 

  

Гарантни период: ____месеци (минимум 24 месеца) од дана извршене примопредаје изведених радова. 

 

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, 

као   и   део   предмета   набавке   који   ће   бити   извршен   преко   подизвођача: 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомена:  

 Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је 

предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

 Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно 

поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди 

и понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

 
 
 

( ОБРАЗАЦ 3) 

 

ПОДАЦИ О МЕХАНИЗАЦИЈИ  
 

ровокопач -комбинова машина  

Број 

комада 

Назив произвођача и тип/ врста, тежина Доказ 

1   

 хидраулични или ваздушни чекић 

 

Број 

комада 

Назив произвођача и тип/ врста, тежина Доказ 

1   

хидрауличани чекић на багеру 300кг. 

Број 

комада 

Назив произвођача и тип/ врста, тежина Доказ 

1   
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машина за сечење асфалта 

Број 
комада 

Опис и карактеристике Доказ 

1   

агрегат  

Број 
комада 

Опис и карактеристике Доказ 

1   

вибро набијача 

Број 

комада 

Опис и карактеристике Доказ 

1   

Приколица за транспорт цеви 

Број 

комада 

Назив произвођача и тип/ врста, носивост Доказ 

1   

камион кипер мин. носивости 8 тона 

Број 

комада 

Назив произвођача и тип/ врста, носивост Доказ 

1   

  

У _______________ дана ________.године          М.П.               Потпис овлашћеног лица 

                                                                                              ___________________________________         

 

 

(ОБРАЗАЦ 4) 

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА 

 
1 (један) Инжењер-тип лиценце 412-415 

Редни број Име и презиме Лиценца 

1.   

1 (један) Радник за управљање  грађевинским машинама  и  за  грађевинске  послове  за  

извршавање  из  предмета  набавке  

Редни број Име и презиме 

1.  

2(два) неквалификована радника 

Редни број Име и презиме 

1.  

2.  

( Лица наведена у обрасцу 4 

У _______________ дана ________године          М.П.               Потпис овлашћеног лица 

                                                                                              ___________________________________             

 
 

 

У случају заједничке понуде овај образац се доставља  као збирни. 

 

 

 

+ 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 

за радове 2.3.2/22 – Грађевински радови на замени топловода и на санирању хаварија на   

вреловодним мрежама 

 

 

дајем следећу 

  

ИЗЈАВУ 

   

Да прихватам да, уколико будм изабран као најповољнији Понуђач, приликом 

закључења уговора, а као средство обезбеђења за добро извршење посла доставим 

наручиоцу   

 

уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу,у корист Наручиоца,са 

меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, 

на име доброг извршења посла,као и картон  депонованих потписа. 

        Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.  

       Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека 

рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.  

       Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у 

роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, наручилац реализује 

средство финансијског обезбеђења.  

 

У_____________                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Дана__________                            М.П.       ________________________________               

 

 

Напомена:  

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

оверити печатом образац. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

о радовима  

Грађевински радови на замени топловода и сањирању хаварија на вреловодним 

мрежама 

 

ЈН бр. 2.3.2/22                                                                                                                                                                

 

Закључен у Јагодини дана ____________ 2022. године између уговорних страна: 

 

 

Уговорне стране: 

 

1 Ј.П.“Градска топлана“Јагодина, Краља Петра Првог бр.6, кога заступа директор 

Надежда Марковић Пурић (у даљем тексту:Наручилац) 

               Број рачуна: 160-214959-55 

               Матични број: 20079592 

               ПИБ: 104053105 

и 

2  __________________________________________________________ (унети назив) 

_________________________________________________________(унети адресу) 

Лице овлашћено за потписивање уговора ___________________________________ 

(у даљем тексту: Понуђач) 

Број рачуна: ____________________________ 

Матични број: ________________________ 

ПИБ: ____________________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА                                   Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је извођење грађевинских радова замени топловода  и извођење 

грађевинских радова на санирању  хаварија на вреловодним мрежама. Наручилац   је 

доделио уговор о извођењу радова   Понућачу на основу претходно спроведеног 

поступка број 2.3.2/22 у свему према усвојеној понуди број_______ од _______године и  

техничкој спецификацији уз исту, које чине саставни део овог Уговора.  

 

 

ЦЕНА                                                             Члан 2. 

 
     Укупна вредност радова из члана 1. Уговора са свим трошковима без обрачунатог 

ПДВ-а износи __________________ динара. 

     Укупна вредност радова из члана 1. Уговора са свим трошковима са обрачунатим 

ПДВ-ом износи __________________ динара   

      Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати током трајања 

уговора. 

      Јединичним ценама обухваћени су сви пратећи и зависни трошкови реализације 

уговора 

 

ПЛАЋАЊЕ                                                    Члан 3. 

 

            Изведени радови плаћају се на основу коначног обрачуна а на основу стварно 

изведених радова по ценама које је дао Понућач у својој понуди у року од ____ дана од 

дана испостављања фактуре (коначне ситуације).  



      Позив за доставу понуде, набавка бр 2.3.2/22 14/21 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА                                    Члан 4. 

           

        Извођење радова на санирању  хаварија на вреловодним мрежама има за 

последицу прекид у производњи и испоруци топлотне енергије, као и смањење 

поузданости топлификационог система, који може да угрози јавно добро, здравље, 

безбедност или имовину становника Града Јагодине, зато Наручиоц захтева кратке 

рокове извођења радова, свакодневно 24 сата, седам дана у недељи, са довољним 

бројем запослених (минимално онолико колико је тражено у дотатним условима у 

конкурсној документацији) и потребном механизацијом неопходном за започињање 

радова. Понуђач је обавезан да радове на отклањању хаварија започне у року од два 

сата рачунајући од пријема позива упућеног од стране Наручиоца. 

Наручилац  ће,  путем     лица  које  овласти,  упутити   позив  Понуђачу, телефоном, 

факсом , путем електронске поште или непосредно лицу које Понуђач одреди као лице 

коме се позив за извођење радова упућује.  Лица за контакт Наручилац и  Понуђач  

одређују   приликом закључења овог Уговора , а списак лица за контакт  као и бројева 

телефона, телефакса и  адреса електронске поште  су у прилогу овог уговора  

       Уколико се Понуђач не одазове  позиву Наручиоца и не започне радове у 

договореном року Наручилац ће ангажовати другог извођача радова, а о трошку 

Понуђача .                            

       Извођење радова на трасама  вршиће  се са почетком задње недеље јуна, а на позив 

Наручиоца на основу динамичких планова који су дати  за сваку од трасу по 

позицијама. На следећим локацијама: 

                                                                                                                                                                  

-  траса-  у улици Деспота Стефана бб- оквирне дужине 40 м.   

-  траса-  у улици Књегиње Милице  код „Статуса“- оквирне дужине 20 м. 

-  траса- прелаз преко улице Књегиње Милице код ОШ“17 Октобар“- окви. дуж. 20 м.                                                  

-  траса -  код републичког МУП-а- оквирне дужине 90 м 

 

са довољним бројем запослених (минимално онолико колико је тражено у дотатним 

условима у конкурсној документацији) и потребном механизацијом неопходном за 

започињање радова. Наручилац  ће,  путем     лица  које  овласти,  упутити   позив  

Понуђачу, телефоном, факсом , путем електронске поште или непосредно лицу које 

Понуђач одреди као лице коме се позив за извођење радова упућује.  Лица за контакт 

Наручилац и  Понуђач  одређују   приликом закључења овог Уговора , а списак лица за 

контакт  као и бројева телефона, телефакса и  адреса електронске поште  су у прилогу 

овог уговора.  

                                                                                           

                                                                         Члан 5.  

 

Понуђач  се  обавезује  да  радове  који  су  предмет  овог  уговора  извршава  по 

налогу/писаним или  усменом/  и  процени  задужења  Наручиоца  путем  лица  које 

Наручилац овласти, а све на основу претходне сагласности Наручиоца у погледу врсте и 

квалитета.  

 

                                                                         Члан 6. 

Обавезе Наручиоца су:  

 

1.  да обезбеди стручан надзор над извођењем радова  

2.  да обезбеди интерни технички преглед изведених радова  

Наручилац обезбеђује лице (или лица) за обављање стручног надзора и сноси трошкове 

његовог, односно њиховог ангажовања.  
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Обавезе Понуђаћа   су :                                 Члан 7. 

 

1.  да по пријему налога од Наручиоца приступи извођењу радова у договореним  

роковима, те да их извршава у континуитету, без прекида   

2.  организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, 

обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време трајања извођења 

радова  

3.  да  радове  изводи  стручно,  квалитетно  и  у  складу  са  важећим прописима  

4.  да обезбеди довољну радну снагу на градилишту  

5.    да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 

предвиђену динамику,  

6.  да  обавести  Наручиоца  о  дану  када  ће  уговорени  радови  бити завршени и 

припремљени за преглед  

7. да поступа по примедбама лица одређеног за стручни надзор у току рада, као и по 

завршеном прегледу  

8. да  након  завршетка  радова  јавне  површине  доведе  у пређашње стање.  

9. да  након  коначног  обрачуна  наручиоцу  преда  сву  припадајућу документацију.               

                                                                         Члан 8.  

             Понуђач одговара за уредно, благовремено и квалитетно извођење 

уговорених радова у целости. Уступање радова трећим лицима се не  може 

вршити.  

 

                                                                         Члан 9. 

 Након завршетка радова на хаваријама  и трасама Наручилац и Понуђач су дужни 

да без одлагања приступе примопредаји и коначном обрачуну радова.  

             О примопредаји радова се саставља записник који садржи податке о томе: да ли 

су радови изведени по прописима и правилима струке, недостатке и начин и рокове 

њиховог  отклона,    датум завршетка радова и датум извршења примопредаје и друге 

околности од значаја за изведене радове.  

 

РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНТНИ РОК      Члан 10.  

 

            Рекламације на изведене радове одлажу плаћање до њиховог отклањања. 

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене, тј. вредности радова, ради 

отклањања уочених недостатака. Квалитет радова утврђује лице (или лица) именована 

од стране Наручиоца за стручни надзор.  

 

                                                                        Члан 11.  

 

 Гарантни рок за изведене радове износи _____месеци ( минимално  24 месеца) од 

дана извршене примопредаје изведених радова. Понуђач је дужан да о свом трошку 

отклони све недостатке  који се  утврде приликом  примопредаје  уговорених  радова  

или  покажу  у  току  гарантног  рока,  у најкраћем примереном року, односно у року од 

8 дана од дана рекламације. 

                                                                         Члан 12. 

 
ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

                                                                           

 Понуђач  је  дужан  да  на  захтев  Наручиоца  изведе  и  накнадне  и  

непредвиђене радове, пошто се претходно утврди вредност и рок њиховог извођења. 

             За  накнадне  и  непредвиђење  радове  (за  које  није  исказана  јединична  цена  
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у понуди) вредност радова споразумно се утврђује пре почетка њиховог извођења, на 

основу допунске понуде на коју сагласност даје Наручилац.  

             Понуђач може без сагласности Наручиоца извести радове који нису предвиђени 

само ако се ради о хитним и непредвиђеним радовима чије је предузимање било нужно 

због осигурања стабилности изведених радоваили спречавања настанка штете, а 

изазвани су неочекивано тежом природом земљишта, појавом воде и слично, као и у 

случају више силе . Понуђач је о изведеним непредвиђеним радовима дужан да одмах, 

без одлагања, обавести наручиоца, који је дужан да му плати правичну накнаду исте. 

У складу са одредбама чл.156.-161. Закона о Јавним набавкама Наручилац може током 

трајања уговора о предметној набавци радова да измени уговор.  

 

                                                                           Члан 13.                                                                                 

         Уговорне  стране  су  дужне  да  се  међусобно  благовремено  обавештавају  о 

чињеницама чије је  наступање од утицаја на испуњење Уговора, као што су сметње у 

испуњењу Уговора, промена околности и слично. 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА                           Члан 14.  

 Као гаранцију за добро и у року извршење посла и за отклањање недостатака у 

гарантном року Понуђач се обавезује да одмах по потписивању уговора достави бланко 

соло меницу евидентирану  у Регистру меница  и овлашћења Народне банке Србије.  

           Меница   мора   бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, уз  исту  мора  бити  достављено  попуњено  и  оверено  менично  

овлашћење -  писмо,  са назначеним износом од  10% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а за случај да Понуђач прекорачи уговорени рок за испоруку или да  не испоричи 

добра која у свему одговарају захтевима из тендерске документације и техничке 

спецификације. Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од 

дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза 

 

РАСКИД УГОВОРА                                       Члан 15. 

 

          Уговорне стране су сагласне да до раскида овог уговора може доћи ако било која 

од њих не буде извршавала своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

          За случај да Понуђач не испуни своје обавезе и не приступи извршењу уговора ни 

у накнадно одређеном року од стране Наручиоца, Наручилац може да: 

а) раскине уговор 

б) по извршеном прегледу стања радова од стране стручног лица и констатовању 

степена изведених радова и уложених средстава, ангажује треће лице као Извођача које 

ће извршити радове у уговореним оквирима, с тим што је Понуђач дужан да сноси све 

трошкове који из тога проистекну. 

         Независно од тога за коју ће се опцију из става 2. овог члана Наручилац 

определити, Понуђач је дужан да Наручиоцу усваком случају накнади и штету која је 

настала услед доцње Понуђача. 

Уговор се може раскинути и у случају више силе и наступања непредвиђених околности 

које онемогућавају извођење радова, уз сагласност обе уговорне стране и без обавезе 

плаћања уговорне казне.  
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ВИША СИЛА  

                                                                       Члан 16. 

        Уколико после потписивања уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

        Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, 

који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли 

бити спречени од стране погођене вишом силом. 

        Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, 

нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и 

извоза) и сл. 

Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

 Члан 17. 

 

РАСКИД УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ  

                                                                            

        Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље 

уговорних страна, ако се случај више силе на који се једна од страна позива уредно 

пријави другој страни и на одговарајући начин јавним исправама докаже у року од осам 

дана од дана када се случај одиграо, све то ако стање или последице изазване вишом 

силом буду трајале више од 3 (три) месеца од дана настанка. 

       Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења 

уговора и који неизоставно испуњавају два услова: 

а) да спречавају извршење уговора; 

б) да спречена страна није могла да својом вољом утиче на тај догађај, односно да 

појаву овог догађаја није изазвала нити га је могла разумно предвидети.  

 

    Члан 18. 

 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ 

                                                                          

Ако је случај више силе из члана 16. уговора трајао краће од 3 (три) месеца од 

дана настанка, Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова за 

онолико времена колико је трајао случај више силе. 

 

                                                           Члан 19. 

 

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ 

                                                                          

Настанак, трајање и престанак случаја више силе из члана 16. уговора уписује се 

у грађевински дневник. 

Понуђач је дужан да писаним путем обавести Наручиоца о намери да продужи 

рок за извођење радова због настанка случаја више силе. 

Понуђач нема право на продужење уговореног рока за извођење радова због 

случаја више силе из члана 16. уговора који је настао пошто је Понуђач већ пао у доцњу 

са извођењем радова. 
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                                                                          Члан  20. 

 

За све што није регулисано овим уговором имају се примењивати одредбе Закона   о  

планирању и  изградњи,  Закона  о  облигационим  односима  и  Посебних  узанси  о 

грађењу.  

 

 

                                                                            Члан 21.  

 

Уговор  се  закључује  на  период  од  годину  дана  од дана закључивања уговора. 

 

                                                                            Члан 22.  

 

За евентуалне спорове који произађу из овог уговора надлежан је Привредни суд у 

Крагујевцу  

 

                                                                             Члан 23. 

 

      Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања. Уговор је закључен у четири 

истоветна примерка од којих Наручилац задржава два, а Понуђач два примерка.  

 

                                                    УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

        За Наручиоца                                                        н                    За Понуђача 

____________________                              М.П.                ____________________________ 

         Директор                                                                                    Одговорно лице 

   Надежда Марковић Пурић 

 

 
НАПОМЕНА:  Достављени модел уговора (понуђач) треба да попуни, овери печатом и 

потпише на месту предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата све 

елементе модела уговора. Наручилац задржава право измене елемената модела овог 

Уговора у зависности од изабране понуде, а Понуђач потписивањем модела уговора то 

прихвата 
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  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1) Начин подношења понуде 

         Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти тако да се приликом 

отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара. Понуду са обрасцима и 

доказима о додатим условима доставити, лично или поштом, на адресу: ЈП „Градска 

топлана“ Јагодина ул. Народног фронта бр. 7, 35 000 Јагодина    са назнаком: „Понуда за 

радове  ред. бр. набавке 2.3.2/22- грађевинских радова замени топловода  и извођење 

грађевинских радова на санирању  хаварија на вреловодним мрежама НЕ ОТВАРАЈ“ 

Понуду је могуће – скенирану попуњену потписану - доставити и електронским путем 

на адресу nabavkatoplana@gmail.com.  до 18.01.2022. године у 12 часова 

         На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и 

мејл понуђача, као и име презиме овлашћеног лица за контакт.   

         По пријему понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележиће се време 

пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у 

којој ће навести датум и сат пријема понуде. Понуду може поднети: понуђач 

самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група 

понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може 

бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој 

понуди. 

      Понуду треба поднети на обрасцима из овог захтева за доставу понуде. Сваки 

документ (образац, изјава) који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан 

од овлашћеног лица за заступање понуђача. Уколико понуђач начини грешку у 

попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке 

парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом. Уколико лице овлашћено за 

потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача 

код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за 

заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора. У случају 

заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача 

који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача. Наручилац 

може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања 

понуда. 

 

 2) Подношење и отварање понуде 

 

      Благовремена понуда, је понуда која је примљена код Наручиоца најкасније до 

18.01.2022. године до 12,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и 

сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног 

отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. Благовремено достављене понуде биће отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 18.01.2022. године са почетком у 12,05 часова.  

 

3) Критеријум за доделу уговора 

 

      Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна 

понуђена цена са ПДВ-ом. У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку 

mailto:nabavkatoplana@gmail.com
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понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда оног понуђача који има дужи 

рок плаћања  

 

4) Начин, рок и услови плаћања 

 

      Понуђачи наводе у понуди начин плаћања поштујући минималне захтеве 

Наручиоца, а то је одложени рок за плаћање ( изражен у данима), који не може дужи од 

45 дана од испоруке предметних добара. Понуде као и плаћање у року који је дужи од 

45 дана за испоруку предметних добара, сматраће се неприхватљивим и неће се 

вредновати. Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (испоручиоца). Понуђачу 

није дозвољено да захтева аванс. 

 

5) Захтеви у погледу гарантног рока 

 

     Понуђач је дужан да за испоручена предметна добра у понуди наведе и  гарантне 

рокове   

 

6) Рок важења понуде   

                                                                                                                                            

     Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу 

са чланом 137. Закона о јавним набавкама. 

 

 7) Контакт особа:       

                                                                                                                                                                                                                           

Mирјана Ђорђевић,  референт за јавне набавке  

е-маил: nabavkatoplana@gmail.com,  

 

8) Валута и начин на који мора бити изражена цена:  

 

       Цене у понуди изразити у динарима. Понуђена цена је фиксна. Цене у Обрасцу 

понуде исказати без и са  урачунатим  ПДВ ом. Цене морају бити јасно и читко уписане. 

У цену морају бити укључени сви трошкови.          

                                                           

  

9) Рок за закључење уговора  

 

      Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 5 

дана од дана отварања понуда. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне 

набавке  

 

10)  Захтеви у погледу гарантног рока 

 

     Гарантни рок за изведене радове износи _____месеци ( минимално  24 месеца) од 

дана извршене примопредаје изведених радова. Извођач је дужан да о свом трошку 

отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје   уговорених   радова   

или   покажу   у   току   гарантног рока,   у  најкраћем примереном року, односно у року 

од 8 дана од дана рекламације.  

 

11)    Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цене у понуди изразити у динарима.  

Понуђена цена је фиксна.  

Цене    морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.  

     Понуђач   је   дужан   да   попуни   све   ставке  у Обрасцу сртуктуре цене из  ове 
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конкурсне документације. Понуде у којима нису обухваћене све ставке биће одбијене. 

     Количине (обим)    радова    који су дати у оквиру техничких спецификација и 

Обрасцу сртуктуре цене су оријентационе и користе се за формрање и    вредновање 

понуде, односно упоређивање достављених понуда.  

    Обрачун радова који су извршени на отклањању хаварија на вреловодима    вршиће се 

према стварно извршеним радовима и јединичним ценама појединих радова који су 

наведени у Образац структуре цена. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не 

може се мењати услед повећања цене елемената  на   основу  којих   је   одређена, цена 

обухвата и све остале зависне трошкове Понуђача -Извођача.  

     Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона, под условом да Наручилац сматра да Понуђач,   неће моћи исту 

испоштовати на дужи временски период (рок трајања уговора) од дана закључивања 

Уговора о јавној набавци. Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу 

цена из понуде.   

 

12) Средство финансијског обезбеђења за добро извршењe посла  

 

      Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на 

име средства финансијског обезбеђења, достави уредно потписану и регистровану 

сопствену бланко меницу, у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у 

висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, на име доброг извршења посла, као 

и картон депонованих потписа.  

Меница  мора  бити  евидентирана  у Регистру меница  и  овлашћења  Народне  банке  

Србије.  

      Меница   мора   бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз  исту  мора  бити  достављено  попуњено  и  оверено  менично  

овлашћење -  писмо,  са назначеним износом од  10% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  

      Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека 

рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.  

      Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону 

о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник 

РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).  

      Услучају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде / 

конзорцијума) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или 

више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може 

бити мања од 10% укупног износа са ПДВ-ом. 

 

13)  Рок за закључење уговора 

 

     Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 10 дана од 

дана отварања понуде 

Уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека 

рока за подношења захтева за заштиту права 
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