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Број набавке: 2.3.3/23                                                                                                                                                               

Број позива:1438/1                                                                                                                                                             

Датум: 27.12.2023. 

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 2023.годину, радови ред.бр. 2.3.3. Наручилац ЈП „Градска топлана“ 

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

асфалтирање након  санирања хаварија на вреловодним мрежама 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет набавке 

Грађевински радови – асфалтирање након  санирањa хаварија на вреловодним 

мрежама 

Процењена вредност набавке у износу без ПДВ-а износи 1.500.000,00 динара.  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

ОРН -45233222 - Радови на поплочавању и асфалтирању површина. Рок трајања 

уговора– 31.12.2023. год. 

 

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 – асфалтирање након  санирања хаварија на вреловодним мрежама 

 

Количине радова су орјентационе и користе се за формирање понуде и вредновање 

понуде, односно упоређивање достављених понуда.(Образац структуре цене) 

 

2. Место, примопредаја, записници и обрачун радова 

 

    Радови ће бити изведени на територији града Јагодина, по окончању радова на 

затрпавању ископа. Са почетком асфалтирања максимално два дана од завршетка 

радова на затравању,  уколико климатски услови дозвољавају.  У противном, почетак 
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радова мора бити максимално два дана од стицања услова за асфалтирање. Трајање 

радова - максимално један дан. 
 

           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 

Понуђача .  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) 
 

УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ТРЕБА ДА ИСПУНИ 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач мора да буде у регистру понуђача Републике Србије                                                    

Доказ: навести интернет страницу 

 
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 

 

Да у моменту подношења понуде Понуђач поседује сопствену асфалтну базу  

1ком - асфалтни финишер  

1ком - асфалтна база 

1ком - лаки вибро ваљак тежине преко 1 т 

1ком - вибро ваљак тежине преко 6 тона 

1ком - компресор са пнеуматским алатима 

1 ком - камион кипер минималне носивости 8 тона 

Доказ: 

 За  сву опрему доставити  пописну листу на дан 31.12.2022.  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) 
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2. Кадровси капацитет 

Понуђач мора да има минимално стално ангажоване раднике :                   

 1-ог дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом одговорног извођача 

радова (тип лиценце 412 или 415); 

 1-ог ВКВ или КВ руковаоца грађевинских машина 

Доказ: Понуђач доставља Изјаву и фотокопију лиценци ангажованог инжењера и 

фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Подаци о кадровској 

квалификацији морају бити на сопственом меморандуму оверени печатом и 

потписом од стране одговорног лица понуђача. 

Фотокопија  одговарајућих  М  или  М3-А  образаца  којима  се  потврђује 

пријава, промена  или  одјава  на  обавезно  социјално  осигурање  за  запослена 

лица  са траженим звањем и лиценцом или  Уговор о раду, односно анекс уговора 

о раду или уговор о привременим и повременим пословима  

(Подаци о запосленима Образац 4) 

 

(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од ____.____2023. године за  2.3.3/23 

Грађевински радови – асфалтирање након  санирања 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  

 

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. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
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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. 

 
 (ОБРАЗАЦ 2) 

  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

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 

1 2 3 4 5  6 

1 

nabavka, prevoz i ugradnja asfalta na delu trotoara 

ili saobraćajnice sa završnom obradom u sloju od   

d = 4 - 6 cm 
m² 145   

 
  

2 

nabavka, prevoz i ugradnja asfalta na delu trotoara 

ili saobraćajnice sa završnom obradom u sloju od   

d = 7 - 12 cm 
m² 210   

 
  

Укупан износ без ПДВ-а  

Припадајући  ПДВ-а  

Укупан износ са ПДВ-ом  

 
 

 

 

 



            Позив за доставу понуде, набавка бр 2.3.3/23 6/9 

 

 

Рок и начин плаћања је  ____________  дана (а у року не дужим од 60 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 

 

асфалтни финишер  

Број 

комада 

Назив произвођача и тип/ врста, тежина Доказ 

1   

асфалтна база 

Број 
комада 

Назив произвођача и тип/ врста, тежина Доказ 

1   

лаки вибро ваљак тежине преко 1 т 

Број 
комада 

Опис и карактеристике Доказ 

1   

вибро ваљак тежине преко 6 тона 

Број 
комада 

Опис и карактеристике Доказ 

1   

компресор са пнеуматским алатима 

Број 
комада 

Опис и карактеристике Доказ 

1   

камион кипер минималне носивости 8 тона 

Број 

комада 

Назив произвођача и тип/ врста, носивост Доказ 

1   

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

 

 



            Позив за доставу понуде, набавка бр 2.3.3/23 7/9 

 

(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.  

 

У _______ дана ________године          М.П.                          Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                                                                     

                                                                _____________________________ 
 

Напомена:  

 

1. Уз овај образац се прилаже: -   фотокопију образаца М или М3/А за све   запослене 

који су наведени у обрасцу , уговори  и фотокопије лиценци 412-415 са потврдом 

Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа на дан отварања пријава за инжењере 

наведене у обрасцу  

 

2. у случају заједничке пријаве групе подносилаца пријаве овај образац се доставља  

као збирни за све чланове групе  
 

 

  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 2.3.3/23 Грађевински радови – асфалтирање након  санирања 

хаварија на вреловодним мрежама НЕ ОТВАРАЈ“ 

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

на адресу nabavkatoplana@gmail.com.  до 10.01.2023. 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. 
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      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 

10.01.2023. 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 10.01.2023. 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 

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,  
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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 10 

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

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

истека рока за подношења захтева за заштиту права 

 

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 

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.   
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