Изградња дечијег игралишта у централном парку

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

Општина Врњачка Бања -Општинска управа
Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17,

- Изградња дечијег игралишта у централном парку -
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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15
и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС", број 86/15 и 41/19), Уговора о
донаторству бр. 110-408/19 од 25.12.2019. године закљученог између Општине Врњачка Бања из Врњачке
Бање и „Нис“ АД из Новог Сада, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 400-1779/20 од
30.06.2020.године и Решења о образовању комисије, бр. 020-87/20 од 30.06.2020. године припремљена је
следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности радова – изградња дечијег игралишта у централном парку,
ЈН број 20/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
1.
2.

3.

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци

3

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и
слично
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова.

4

6

4.

Критеријуми за доделу уговора

10

5.

Изјава у складу са чл.75 ЗЈН

10

Обрасци који чине саставни део понуде.

10

1. Образац понуде

11

2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

15

3. Образац трошкова припреме понуде

17

4. Образац изјаве о независној понуди

18

5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде

19

7.

7. Образац модел уговора

20

8.

8. Образац о финансијском обезбеђењу којима се обезбеђују уговорне обавезе

24

9.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

29

10.

Образац меничног овлашћења

25

11.

Референц листа са потврдом наручиоца

27

12.

Образац ПО 1

34

13.

Образац ПО 2

35

6.
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Поглавље 1. – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца:
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Шифра делатности:
Број рачуна:
Интернет адреса
Врста наручиоца:
Контакт:
Број одлуке:

Општина Врњачка Бања – Општинска управа
Ул. Крушевачка број 17 – 36210 Врњачка Бања
100917981
07175981
8411
840-75640-91
www.vrnjackabanja.gov.rs
Локална самоуправа
036/601-204, 036/601-262
400-1779/20 од 30.06.2020.године

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са одредбама Закона
о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
На ову јавну набавку ће се примењивати и:
-Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС", бр. 18/2016);
- Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Службени
лист СРЈ", број 31/93, „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Сл.гласник РС“, бр. 18/20),
-Правилник о безбедности дечијих игралишта („Сл.гласник РС“, бр. 41/19), након закључења уговора о
јавној набавци.
3. Врсте предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке су радови.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.
6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
7. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року који не може бити дужи од десет дана од дана јавног
отварања понуда.
8. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 20/2020 је изградња дечијег игралишта у
централном парку.
Назив и ознака из Општегречника набавке: 43325000 – опрема за дечија игралишта.
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Спецификација потребних радова дата је у поглављау 2 у делу техничке спецификације предметних радова.
9. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Поглавље 2. – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НАБАВКЕ
1. Врста радова
Извршити набавку радова, изградња дечијег игралишта у централном парку, „играоница на отвореном –
гусарски брод“ са спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
2. Рок за извођење радова
Рок за итвођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 35 (тридесетпет) дана од
дана потписивања уговора.
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Израда, транспорт и монтажа мултифунционалне играонице „Гусарски брод“. Играоница мора да се
састоји од челичне конструкције, костура брода рађеног од цеви fi 76,1 мм, дебљине зида 3,65 мм (цев fi 2,5),
са основом – кобилицом од истог материјала и исте дебљине зида. Челичну конструкцију извести варењем од
правих и савијених цеви и хамбуршких лукова. Сидра извести од цеви fi 60,2 мм савијањем и варењем.
Јарболе урадити из цеви са смањењем пречника од основе до врха и то од fi 88,9 мм до fi 48,3 мм (од 3 до
6/4). Таласасте мрежасте степенице – пењалице до кошаре (осматрачнице), склопљена и раширена једра,
кошару ограде, потпалубља, пењалице и кормило урадити од металних цеви fi1 - fi2 ½. Урадити поцинковане
ланце на сидрима и предњој палуби. Предњи и задњи топови се раде од челичних цеви fi160 и fi210 дужине
900 мм.
Оплата брода се ради од четинара дебљине 20 мм. Палубе и подови од четинара дебљине 50 мм као и
стрма раван. Оплата брода се везује торбан завртњима са заобљеним ивицама. Обрада дрвета треба да буде
таква да су све површине глатке. Завршну обраду треба извести импрегнационим средствима, након тога
квалитетним бојама отпорним на атмосфрерилије у три премаза (боја по избору инвеститора), обавезно са UV
компонентом или лазурним премазом на бази воска (све по избору инвеститора).

Тобогани требају да буду израђени од армираног полиестера најмање дебљине 5 мм (у боји по избору
инвеститора).
Р.Б.
1.

ОПИС

ЈМ

Количина

ком

1

комплет

1

Материјал

1.1.

Метална подконструкција брода од L50х50, са везним плочама

1.2.

Цеви, плоче, профили, лимови, траке
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1.3.

Дрвена конструкција брода (греде 10х10cm, даска 5cm, даска 2,5cm)

материјал

1

1.4.

Боје, лакови, разређивачи (комплет)

комплет

1

1.5.

Тобоган (велики) (на средини са бочне стране брода играоница)

ком

1

1.6.

Тобогани (средњи) (на задњем делу брода)

ком

1

1.7.

Полиестер, смола, ацетон, бутанокс

комплет

1

комплет

1

2.

Столарски радови

2.1.

Израда комплетне конструкције брода (од гредица 10х10cm)

2.2.

Испуна палубе (предња, задња, оба потпалубња, средњег дела)

ком

1

2.3.

Степенице за предњи део брода - прамац

ком

1

ком

1

ком

1

2.4.
2.5.

Степенице за задњи део брода (управљачки део са кормилом)
(комадни мост)
Стрма раван (за приступ комадном мосту – платформи на задњем
делу брода)

2.6.

Покретни улазни мост

ком

1

2.7.

Клупице за седење

ком

2

ком

1

комплет

1

комплет

1

ком

1

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Браварско варилачки радови

Ограда за брод (за предњу, задњу палубу, средњи део, од цеви 1 цол
Јарбол (висине 6 м) са кошем-видиковцем и скупљеним јарболом (са
таласасто причвршћеним ланцима)
Јарбол (висине 6 м) са надуваним једром и скупљеним једром (са
таласасто причвршћеним ланцима)
Мердевине – мрежа са полукруговима (коса пењалица од пода до
коша – видиковца – катарке)

3.5.

Гусарски топови (на предњој палуби)

ком

2

3.6.

Кормило (точак Ф700mm, са ручицама пресвученим гуменим ручкама
за бицикл)

ком

1

3.7.

Гусарски топови (задњи у потпалубљу)

ком

2

3.8.

Гумени одбојци – бокобрани (одбојне гуме)

ком

4

ком

2

комплет

1

ком

1

3.9.
3.10.
3.11.
4.

Масивна сидра (причвршћена масивним ланцима на лучним бочним
странама брода напред)
Превеза (превезивање прамца и крме, преко оба јарбола), (обујмице
на оба јарбола и варењем на лицу места на огради прамца и крме) са
цеви 1 цол
Љуљашка или пењалица на предњем делу брода (испод прамца
брода)
Фарбарски, полиестерски радови
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4.1.
5.

Заштита свих дрвених елемената „полиестерским грундом (1х),
премазивање заштитном бојом (2х) и завршном бојом (2х), (рад са
шмирглањем између сваке операције)

1

Транспорт брода до места уградње и монтажа

5.1.

Транспорт брода до места уградње и монтажа

ком

1

Гарантни рок
Гарантни рок је најмање 24 месеци без намерног механичког оштећења. (Понуђач у Обрасцу понуде уписује
дужину трајања понуђеног гарантног рока).

Поглавље 3. – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
Поглавље 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач.
1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Пословни капацитет понуђач доказује на начин што доказује да је у претходне три године од дана
објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки извршио услугу која је предмет
набавке тј. да је испоручио и уградио минимум 2 (две) мултифункционалне дечије играонице на
отвореном - гусарски брод.
Доказ:
- Потврда наручиоца са овереном фотокопијом уговора или фактура, односно други подобан документ којим
се доказује да је предмет уговора изграђен, испоручен и постављен за исправно фукционисање;
1.3.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
1.4.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Конкурсна документација - поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр 20/2020
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2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак
3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које
није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача
(Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________________________________________ [навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке мале вредности: Набавка радова на изградњи дечијег игралишта у централном
парку, број 20/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач 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) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

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

Конкурсна документација - поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр 20/2020
Страница 8 од укупно 35

Изградња дечијег игралишта у централном парку

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________________ [навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка радова на изградњи дечијег игралишта у централном
парку, број 20/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица подизвођача.
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Поглавље 5. – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
У случају да две и више понуде имају исту понуђену цену наручилац ће доделити уговор понуђачу
који је понудио дужи рок важења понуде.
Поглавље 6. – ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде коју понуђачи подносе чине следећи обрасци који су саставни део ове конкурсне
документације:
1. Образац понуде;
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;
3. Образац трошкова припреме понуде;
4. Образац изјаве о независној понуди;
5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;
6. Образац изјаве понуђача (подизвођача или чланова групе понуђача) о испуњености услова из
чланова 75. Закона;
7. Образац модела уговора.
8. Образац Изјаве о финасијском обезбеђењу којим се обезбеђују уговорне обавезе
9. Образац меничног овлашћења
10. Референц листа са Потврдом
Обрасци набројани под редним броејвима од 1. до 10. дају се у наредном делу ове конкурсне документације.
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Обавезан образац који чини саставни део понуде)

У складу са јавним позивом и конкурсном документацијом за јавну набавку радова на изградњи
дечијег игралишта у централном парку, број 20/2020 за коју је јавни позив објаљен на Порталу јавних
набавки, достављамо Вам следећу

ПОНУДУ
број __________ од ___.___._____.године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (е-маил)
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
(име и презиме)
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о понуђачу.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођача:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођача (не може бити већи од
50%):
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођача:

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка радова на изградњи дечијег игралишта у централном парку, број
20/2020
У вези са вашим позивом нудимо изградњу дечијег игралишта у централном парку за
Укупна цена без пдв-а, динара
(за испоручена добра)
словима:
ПДВ, динара
Укупна цена са пдв-ом, динара
(за испоручена добра)
словима:
Рок и начин плаћања

Рок важења понуде, дана од дана
отварања понуда (не може бити
краћи од 30 дана)
Рок и начин извршења посла:

Гарантни период :

у року од 45 календарских дана од дана пријема исправно
испостављеног рачуна.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
____ дана (______________) дана од
словима
дана отварања понуда (не краћи од 30 дана)
у року од _____ (________________)
словима
календарских дана од дана потписивања уговора (не дуже од 35 дана)
_______ месеци (минимално 24 месеци рачунајући од дана
записничке примопредаје извршених радова)

Датум
___.___.2020. године

Понуђач,
_______________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 оверити образац понуде.
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (Обавезан образац који чини саставни део понуде)

ком

1

комплет

1

материјал

1

комплет

1

Материјал

1.1.

Метална подконструкција брода од L50X 50

1.2.

Цеви, плоче, профили, лимови, траке

1.3.

Дрвена констрикција брода (греде 10X10cm даска
5cm, даска 2,5cm)

1.4.

Боје, лакови, разређивачи ( комплет)

1.5.

Тобоган (велики) (на средини са бочне стране
брода играоница)

ком

1

1.6.

Тобоган (средњи) (на задњем делу брода)

ком

1

1.7.

Полиестер, смола, ацетон, бутанокс

комплет

1

комплет

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Столарски радови

Израда комплетне конструкције брода ( од
гредица 10X10 cm )
Испуна палубе (предња, задња, оба потпалубња,
средњег дела)
Степенице за предњи део брода -прамац
Степенице за задњи део брода ( управљачки део
са кормилом) ( комадни мост)
Стрма раван (за приступ комадном мосту –
платформи на задњем делу брода)

2.6.

Покретни улазни мост

ком

1

2.7.

Клупице за седење

ком

2

ком

1

комплет

1

комплет

1

ком

1

3.
3.1
3.2.

3.3.

3.4.

Укупна
цена без
ПДВ-а

ЈМ

Јединична
цена без
ПДВ-а

1.

ОПИС

Количина

Р.Б.

Браварско варилачки радови

Ограда за брод ( за предњу, задњу палубу, средњи
део, од цеви 1 цол
Јарбол ( висине 6 м ) са кошем –видиковцем и
скупљеним јарболом ( са таласасто
пирчвршћеним ланцима )
Јарбол ( висине 6 м) са надуваним једром и
скупљеним једром ( са таласасто причвршћеним
ланцима )
Мердевине – мрежа са полукруговима ( коса
пењалица од пода до коша – видиковца –
катарке)
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3.5.

Гусарски топови ( на предњој палуби )

ком

2

3.6.

Кормило ( точак Ф700mm, са ручицама
пресвученим гуменим ручкама за бицикл)

ком

1

3.7.

Гусарски топови (задњи у потпалубљу)

ком

2

3.8.

Гумени одбојци – бокобрани ( одбојне гуме )

Ком

4

ком

2

комплет

1

ком

1

3.9.

3.10.

3.11.
4.

4.1.

5.

Масивна сидра ( причвршћена масивим ланцима
на лучним бочним странама брода напред)
Превеза ( превезивање прамца и крме, преко оба
јарбола), (обујмице на оба јарбола и варењем на
лицу места на огради прамца и крме ) са цеви 1
цол
Љуљашка или пењалица на предњем делу брода (
испод прамца брода)
Фарбарски, полиестерски радови

Заштита свих дрвених елемената „полиестерским
грундом (1x), премазивање заштитном бојом (2x)
и заршном бојом (2x), ( рад са шмирглањем
измећу сваке операције )

1

Транспорт брода до места уградње и монтажа

Транспорт брода до места уградње и монтажа

ком

1

Укупна цена без ПДВ-а ____________________
ПДВ _____________________
Укупна цена са ПДВ-ом __________________

Датум
___.___. 2020. године

Понуђач,
_______________________________

Обавештење: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Обавезан образац који чини саставни део понуде у
случају да понуђач тражи трошкове)
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), понуђач
_____________________________________________________________________________
[навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у јавној набавци радова, набавка
радова на изградњи дечијег игралишта у централном парку, број 20/2020, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум

Понуђач,

___.___.2020.године

_______________________________
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (Обавезан образац који чини саставни део понуде)

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015),
Понуђач:_______________________________________________________________,
Седиште и адреса:________________________________________________________,
Матични број:___________________________________________________________,
ПИБ:___________________________________________________________________,

даје
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду број___________ од
______________.2020. године, припремљену на основу позива за подношења понуда у поступку јавне
набавке број 20/2020 - Набавка радова на изградњи дечијег игралишта у централном парку, подносимо
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
.

Датум
___.___.2020. године

Понуђач,
_______________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Уколико организација надлежна за заштиту конкуренције утврди постојање повреде конкуренције закључени
уговор ће бити раскинут по сили закона.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
подизвођача,
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача.
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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У
ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА (Обавезан образац који чини саставни део понуде)

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015),
Понуђач:_______________________________________________________________,
Седиште и адреса:________________________________________________________,
Матични број:___________________________________________________________,
ПИБ:___________________________________________________________________,
даје
ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо поштовали обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немамо
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:
___.___.2020. године

Понуђач,
_______________________________

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
подизвођача,
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача.
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Образац 7. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У ЦЕНТРАЛНОМ ПАРКУ
Закључен дана _____. _____. 2020. године, између:
Општинске управе општине Врњачка Бања, са седиштем у Врњачкој Бањи, улица Крушевачка бр.
17, ПИБ: 100917981 матични број: 07175981, број рачуна: 840-75640-91, који се води Управа за
трезор Министарства финансија – филијала Краљево, експозитура Врњачка Бања, коју заступа
Славиша Пауновић, начелник Општинске управе (у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач радова),
Основ уговора:
ЈН Број: 20/2020.
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Предмет Уговора
Члан 1.
Овим уговором уређују се права и обавезе Наручиоца и Извођача радова за јавну набавку
радова на изградњи дела дечијег игралишта зв.„Гусарски брод“ који ће се у централном парку
Врњачке Бање (у даљем тексту: дечије игралиште), ЈН број 20/2020, којим се извођач радова
обавезује да, у уговореном року изведе радове на изградњи и уређењу дела дечијег игралишта у
свему сагласно Техничкој спецификацији, која је саставни део Конкурсне документације, наведене
јавне набавке, а наручилац се обавезује да му за то исплати одређену цену.
Објекат дечијег игралишта „Гусарски брод“ ће се налазити на делу кат.парцеле бр. 1200/1,која
је у јавној својини општине Врњачка Бања, а све по листу непокретности 7305 КО Врњачка Бања.
Члан 2.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац – Општинска управа општине Врњачка Бања, на основу Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење
понуда за набавку радова на изградњи дечијег игралишта у централном парку, број 20/2020, у
складу са Одлуком бр. _____________ од _____________ године, спровео поступак јавне набавке
мале вредности – радова бр. 20/2020;
- да је Извођач дана ____________ 2020. године доставио своју понуду број ______________ која се
налази у прилогу и саставни је део уговора;
- да понуда Извођача у потпуности одговора условима из конкурсне документације која се налази у
прилогу и саставни је део уговора;
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- да је Наручилац у складу са Законом, на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број
_____________ од ___________. 2020. године, изабрао Извођача за набавку радова на изградњи
дечијег игралишта у централном парку из предмета уговора.
Вредност услуга - цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена радова која су предмет овог Уговора износи
_______________
динара
(словима:
_________________________________________________________)
без
ПДВ,
односно
_______________
динара
(словима:
_____________________________________________________________), са обрачунатим ПДВ-ом, а
добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______________ од
_________. 2020. године.
Уговорена цена је фиксна за све време трајања овог уговора и не може се мењати услед
повећања цене материјала, радова и других елемената на основу којих је одређена.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се Наручилац обавезује да Извођачу исплати вредност
уговорених радова у року до 45 дана, по пријему комплетне документације о испоруци за радове
који су предмет овог уговора и достављеног коначног обрачуна – фактуре без приговора и примедби
од стране надлежног Надзорног органа уговарача Општине.
Рок за извођење предметих радова
Члан 5.
Извођач се обавезује да ће извршити радове из члана 2. овог Уговора, у року од ___________
(попуњава Извођач) календарских дана од дана потписивања уговора, у складу са условима који су
захтевани Конкурсном документацијом и понудом понуђача, и чине саставни део овог уговора.
Финансијско обезбеђење - осигурање и гаранција
Члан 6.
Извођач је дужан да у момету закључења овог уговора преда уговарачу Општини бланко
сопствену регистровану меницу код НБС као средство финансијског обезбеђења на име доброг
извршења посла у висини од 10% од вредности из уговора без ПДВ-а.
Ако Извођач предвиђено средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла не
достави у момету закључења овог уговора, уговор ће бити додељен - закључен са првим следећим са
листе понуђача.
Финансијско обезбеђење за добро извршење посла траје најмање тридесет дана дуже од дана
истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће вратити Извођачу средство финансијског
обезбеђења онда када Извођач у целости испуни своју обезбеђену обавезу. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средстава обезбеђења мора да се
продужи, у складу са изменом уговорене динамике за реализацију извршења уговорне обавезе.
Гарантни рок за све изведене радове две године рачунато од датума примопредаје, а за
уграђену опрему тај рок је исти као код произвођача опреме. Гарантни рок за све коришћење
материјале је једна година рачунато од датума примопредаје, осим за материјале који су
обухваћени текућим одржавањем и за који гарантни рок 6 месеци рачунајући од датума
примопредаје свих изведених радова.
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Извођач којем буде додељен уговор о јавној набавци дужан је да на име обезбеђења
отклањања недостатака - грешака у гарантном року, достави Наручиоцу у момету записничке
примопредаје предмета овог уговора без приговора и примедби од стране Надзорног органа
уговарача општине меницу регистровану код НБС-а на име инструмента обезбеђења за отклањање
недостатака у гарантном року.
Извођач је дужан да након успешне примопредаје радова, тј, у року од 5 дана од потписивања
Записника о примопредаји преда наручиоцу средство обезбеђења – меницу за отклањање
недостатака у гарантном року.
Меницом као средством финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном
року, Наручилац се обезбеђује да у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака
који би могао да умањи могућност коришћења опреме која је предмет уговора у гарантном року и
издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Рок важења менице као гаранције за отклањања недостатака у гарантном року је дужи од
гарантног рока који је одређен за исправан рад и траје све док уговорне стране записнички не
изврше технички преглед дечијег игралишта којим потврђују да су све евентуалне грешке које су се
јавиле у гарантном року исправно отклоњене на тај начин којим се обезбеђује исправно
функционисање објекта дечијег игралишта. Даном састављања записника о техничком прегледу, без
приговора и примедби од стране надзорног органа уговарача наручиоца, наручилац се обавезује да
Извођачу радова врати меницу као средство финансијског обезбеђења на име гаранције за
отклањања недостатака у гарантном року.
Менице као средство финансијског обезбеђења морају бити оверене од стране овлашћеног
лица понуђача, и регистроване, у складу са важећим Законом о платном промету, а уз менице је
потребно доставити овлашћења за попуну, копију депо картона оверену у банци са датумом овере
после објављивања јавног позива и потврде о регистрацији менице. Уколико у року у којем се
додељује уговор о јавној набавци дође до промене овлашћених потписника, законских прописа о
меници и меничним овлашћењима и других промена које могу утицати на технику наплате менице
понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене,
Наручиоцу достави нови, важећи оверен менични бланкет, копију депо картона, овлашћење за
наплату менице како би Наручилац у периоду трајања уговора увек имао важеће и наплативо
средство обезбеђења за добро извршење посла.
Меница као средство обезбеђења мора да буде безусловна и наплатива на први позив, не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи
износ од оног који одреди Наручилац.
Наручилац има право да тражи продужење средстав обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року уколико извођач на писемни позив наручиоца не отклони недостатке у извођењу
радова, односно не усклади квалитет материјала и извођење радова са захтевима наручиоца.
Меницу за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право наплатити
уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 3 дана од дана пријема писменог
захтева Наручиоца или уколико се не одазове на хитан позив наручиоца у смислу отклањање
кварана уграђеним системима и опреми у року од 2 сата од тренутка упућење позива, за који случај
Наручилац има право ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити у складу са
правним стандардом по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
Уколико извођач радова у наведеном року не обезбеди и преда наручиоцу меницу за
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора биће му задржано
10% од укупне цене уговора.
Раскид уговора
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Члан 7.
Уговор се може раскинути једностраном изјавом коју свака уговорна страна може дати
другој у писаној форми, а због неиспуњења уговорених обавеза на начин и под условима како је
предвиђено овим уговором.
У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана
од дана пријема писаног обавештења о раскиду.
У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду, исто се истиче на огласну
таблу општине Врњачка Бања, а по истеку рока од 8 дана од дана истицања на огласну таблу, уговор
је раскинут.
У случају раскида уговора, уговорне стране су дужне да регулишу сва дуговања и
потраживања настала из уговора.
Решавање спорова
Члан 8.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крљеву.
Измене и допуне уговора
Члан 9.
Евентуалне измене и допуне овог уговора сматраће се важећим само ако су сачињене у
писаној форми, одобрене и потписане од обе уговорне стране.
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу и производи правно дејство даном његовог закључења.
Члан 11.
Све што није прописано одредбама овог уговора примениће се првенствено Закон о
облигационим односима, а у случају да нешто није предвиђено Законом о облигационим односима
примениће се Посебне узансе о грађењу.
Овај уговор сачињен је у 4 равногласна примерка који имају снагу оригинала, од којих
свака уговорна страна задржава по 2 примерка.
У Г О В О Р Н Е

С Т Р А Н Е:

ПОНУЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ
Општинска управа Општине Врњачка Бања
НАЧЕЛНИК
Славиша Пауновић

_____________________

____________________

НАПОМЕНА: Понуђач треба да у остављеном простору попуни елементе на основу своје понуде, потпише овај модел
уговора и да парафира сваку страницу овог модела уговора.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, модел уговора потписује члан групе понуђача који је споразумом
обавезан за извршење ових послова (о садржини споразума погледаљти тачку 6.Упутство понуђачима како да сачине
понуду и то у подтачци 7) Заједничка понуда.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем
(Добављачем). Наручилац ће, ако понуђач (Добављач) без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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Образац 8.
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ, да ће наше предузеће (навесети
назив и седиште) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
у случају да будемо изабрани у својству најповољнијег понуђача, односно да нам буде додељен уговор као најповољнијем понуђачу, по набавци бр. 20/2020, Наручиоцу ћемо положити средства финансијског
обезбеђења предвиђена уговором и то:
1. Бланко сопствену меницу за добро извршење посла, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач
има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру меница и
овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 30 дана дуже од дана испуњења
уговорних обавеза (рачунајући наведени рок од дана примопредаје објекта о чему ће се сачинити записник о
квантитативно-квалитативном пријему извршених радова потписан и оверен од обе уговорне стране).
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Наручилац има
право да уновчи меницу за добро извршење посла, у случају да понуђач који је изабран као најповољнији у
потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима
како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорене обавазе, понуђач је обавезан да важност менице продужи. Наведено средство
обебеђења, понуђач коме буде додељен уговор, доставља одмах по закључењу уговора, а коју Наручилац има
право да активира у случају да понуђач који је изабран као најповољнији у потпуности или делимично не
извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у
случају раскида Уговора.
2. Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у корист Наручиоца у износу
10% од вредности Уговора (без ПДВ-а), менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију
картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене
рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру меница и овлашћења
НБС, са роком важења десет дана дужим од уговореног гарантног рока.

У ___________________,
Дана________2020. год.

ПОНУЂАЧ
______________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
(потписује овлашћено лице понуђача који наступа самостално, или овлашћено лице понуђача који наступа са
подизвођачем, или овлашћени члан групе понуђача ако подносе заједничку понуду)

Образац 9. БЛАНКО ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
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На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета Дужник ____________________ __________________ из
_____________________, ул. ___________________, матични број: _____________________, ПИБ:
__________________, ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу за озбиљност понуде у поступку јавне
набавке мале вредности ЈН бр. 20/2020 – радови на изградњи дечијег игралишта у централном парку,
серијског броја ____________________ и ОВЛАШЋУЈЕМО повериоца (наручиоца), Општину Врњачка БањаОпштинска управа општине Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, Врњачка Бања, да предату меницу може
попунити на износ од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а, што укупно износи _____________________
динара.
Овлашћујемо повериоца да попуни меницу за наплату на износ дуга и да безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна дужника,
_____________________________ из __________________, ул. ______________________, матични бр.
_______________, ПИБ: _________________, а у кокрист повериоца, Општина Врњачка Бања-Општинска
управа општине Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, Врњачка Бања, Наручилац ће уновчити меницу дату
уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из
конкурсне документације; понуђач коме је додељен уговор не достави меницу за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документације.
Овлашћујемо све банке код којих имамо пословне рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на
сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних
промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање.
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за повериоца, а 1 (један) за дужника.

У ______________________
Датум: ________________

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________
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Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Матични број:
ПИБ:

Редни
бр.

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном
периоду од три година, реализовао или учествовао у реализацији уговора, чија листа је наведена у
следећој табели:

Назив уговора
(навести назив објекта,
врсту радова, површина и
намена објекта)

Година
завршетка
реализације
уговора

Наручилац

Збир вредности реализованих уговора:

Датум:

Вредност
(динара без ПДВ-а)

динара без ПДВ-а.

Овлашћено лице понуђача

Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду
потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу
сви понуђачи из групе понуђача
XXI. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
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Назив наручиоца:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:
ПОТВРДУ
Да је понуђач____________________________________________________
(назив,седиште извођача радова/понуђача)
за потребе наручиоца _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року испоручио и уградио мултифункционалну дечију играоницу на
отвореном - гусарски брод.
у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу
уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:________________________
Навести у ком облику је изводио радове: ______________(облик наступања: самостално, подизвођач,
члан групе).
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може
употребити.
Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и
кривичну одговорност.
Ова потврда сe подноси на захтев Наручиоца.

Поглавље 8. – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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1) ЈЕЗИК НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација, односно на
српском језику.
Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде
преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела
понуде.
У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.
2) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Врњачка Бања, ул. Кушевачка 17. - 36210 Врњачка Бања,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на изградњи дечијег игралишта у централном парку,
број 20/2020, - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.7.2020. године до
12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда ће се обавити 17.7.2020. године у 12:30 часова у просторијама Наручиоца –
Општинска управа општине Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, уз присуство овлашћених представника
понуђача.
3) ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
4) ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Врњачка
Бања, ул. Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – ,,Понуда за јавну набавку радова на изградњи дечијег
игралишта у централном парку, број 20/2020, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – ,,Понуда за јавну набавку радова на изградњи дечијег
игралишта у централном парку, број 20/2020, - НЕ ОТВАРАТИ”
„Опозив понуде за јавну набавку добара – ,,Понуда за јавну набавку радова на изградњи дечијег
игралишта у централном парку, број 20/2020,- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте или на кутији
навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. став 4. тачка.1) и 2) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Рок плаћања не краћи од 45 дана од дана предаје исправног рачуна / ситуације.
Сматраће се да је извршена примопредаја ако овлашћена лица наручиоца и понуђача потпишу било
који акт о примопредају предметних радова без приговора.
У случају да представник наручиоца наведе евентуалне недостатке понуђач је у
обавези да исте отклони у року од највише 3 (три) календарска дана.
Понуђач не може да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок је према гаранцији произвођача и не краћи од 24 месеци.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
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Рок израду, транспорт и монтажу мултифунционалне играонице „Гусарски брод“ не може бити дужи
од 30 календарских дана.
Важна напомена: У складу са чл.17 Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“
бр. 41/19), Понуђач је у обавези да достави Претходну информацију.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима (процентуално од износа уговорених радова за извођење), са и
без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цене без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати сви зависни трошкови понуђача.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
11) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац тражи средства обезбеђења, и то:
1)
За озбиљност понуде бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије.
Понуђач мора доставити и бланко сопствене менице, које морају бити евидентиране у Регистру меница
и овлашћења Народне банке Србије за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року.
А) Као финансијско обезбеђење за озбиљност понуде понуђач је обавезан (мора) да достави попуњену,
потписану и печатом оверену Изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део
конкурсне докуменације, уз коју у виду прилога доставља бланко сопствену меницу за озбиљност понуде,
која 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, као и доказ о регистрацији
менице. Рок важења менице је минимално 30 дана од дана јавног отварања понуда. Ову меницу Наручилац
има право да уновчи, за случај да понуђач, након истека рока за подношење понуда, исту повуче или измени
или не потпише уговор када је његова понуда изабрана.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Б) Као средство финансијског обезбеђења, којим се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, у фази
подношења понуда, у виду доказа доставити:
1. Попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву на обрасцу из конкурсне документације, дате под
материјалном и кривичном одговорношћу, да ће у случају избора његове понуде као најповољније по
предметној јавној набавци, Наручиоцу доставити бланко сопствену меницу за добро извршење посла,
менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која имају
депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена
меница регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а),
важности 30 дана дуже од дана испуњења уговорних обавеза (рачунајући наведени рок од дана примопредаје
објекта о чему ће се сачинити записник о квантитативно-квалитативном пријему извршених радова потписан
и оверен од обе уговорне стране). Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
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овлашћеног за заступање. Наручилац има право да уновчи меницу за добро извршење посла, у случају да
понуђач који је изабран као најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе
или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавазе, понуђач је обавезан да важност
менице продужи. Наведено средство обебеђења, понуђач коме буде додељен уговор, доставља најкасније 7
дана по закључењу уговора, а коју Наручилац има право да активира у случају да понуђач који је изабран као
најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин
и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора.
2. Попуњену, потписану и оверену Изјаву на обрасцу из конкурсне документације, дате под
материјалном и кривичном одговорношћу, да ће у случају избора његове понуде као најповољније по
предметној јавној набавци, Наручиоцу доставити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у
гарантном року у корист Наручиоца у износу 10% од вредности Уговора (без ПДВ-а), менично овлашћење да
се меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у
банци у којој понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована
у Регистру меница и овлашћења НБС, са роком важења десет дана дужим од уговореног гарантног рока.
Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење.

12) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, скенирано путем Емаила на Е-маил jn@vrnjackabanja.gov.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од 3
(три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 20/2020.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока
за подношење понуда. Обавештење о продужењу рока наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,
а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
15) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
16) НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА И САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Начин подношења:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу у писменој форми, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (Немањина 22-26, Београд).
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Рокови за подношење:
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева
у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Портал јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека
рока за подношење захтева из претходних ставова, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао
или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Садржина потпуног захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Износ таксе из члана 156.Закона:
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да изврши уплату таксе и то:
Ако се уплата таксе врши налогом за пренос, исти се мора попунити на следећи начин:
У пољу „дужник-налогодавац“ редом се уписује Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева
за заштиту права;
У пољу „сврха плаћања“ редом се уписује: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке;
У пољу „прималац“ уписује се: Буџет Републике Србије;
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У пољу „шифра плаћања“ уписује се број 253;
У пољу „валута“ уписује се РСД;
У пољу „износ“ уписује се износ од 60.000,00 (шездесетхиљададинара);
У пољу „рачун дужника-налогодавца“ уписује се текући рачун налогодавца;
У пољу „рачун повериоца-примаоца“ уписује се текући рачун број 840-30678845-06;
У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ «
* и слично.
Ако се уплата таксе врши налогом за уплату, исти се мора попунити на следећи начин:
У пољу „дужник-налогодавац“ редом се уписује Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева
за заштиту права;
У пољу „сврха плаћања“ редом се уписује: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке;
У пољу „прималац“ уписује се: Буџет Републике Србије;
У пољу „шифра плаћања“ уписује се број 153;
У пољу „валута“ уписује се РСД;
У пољу „износ“ уписује се износ од 60.000,00 (шездесетхиљададинара);
У пољу „рачун примаоца“ уписује се текући рачун број 840-30678845-06;
У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ «
* и слично.
Детаљи везани за уплату таксе и други детаљи око подношења захтева за заштиту права дати су на
интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки www.kjn.gov.rs
17) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Образац бр. ПО 1 – Образац налепити на предњој страни понуде
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Место за пријемни штамбиљ наручиоца

ПРИМАЛАЦ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ул. Крушевачка број 17
36210 Врњачка Бања

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
„ НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У ЦЕНТРАЛНОМ ПАРКУ, ЈН број 20/2020”
НЕ ОТВАРАТИ

датум и време подношења:
____________________
(попуњава Писарница)
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Образац бр. ПО 2 – Овај образац налепити на полеђини понуде

ПОНУЂАЧ
Назив
Адреса
Број телефона
Број телефакса
Е-маил адреса
Име и презиме овлашћеног лица за
контакт
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