На основу Одлуке о покретању поступка набавке број 02-01/22 од
09.05.2022. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за набавку грађевинског материјала
за потребе КЈП „Елан“ за 2022. годину
бр. 02/2022
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
VI
VII

Назив поглавља
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара
Услови за учешће у поступку набавке и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора

Страна
1
2
4
6
8

I ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
Ред.
бр.

Назив робе

јед.
мере

Планирана
количина у
2022. години

Цена
без
ПДВ-а

Укупно без
ПДВ-а (4х5)

1

2

3

4

5

6

1

Плетено бетонско гвожђе

кг

390

2

Арматурна мрежа Q-131

ком

10

3

Арматурна мрежа Q-295

ком

10

4

Цемент ПЦ35М(SQ)42,5N пакован

Т

16

5

Шљунак

м³

80

6

Даска 48

м³

2

7

Даска цола 24мм

м³

2

8

Летва 5х3

м

154

9

Цеви квадратне

кг

145

10

Штафна 5х8

м

164

Укупно без ПДВ-а
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II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку набавке и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
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
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време подношења понуде
4) 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
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
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2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку набавке број 02/2022 - Набавка грађевинског материјала
за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2022. годину, испуњава све услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну 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;
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине;
5) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време подношења понуде;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,
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.
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: КЈП „Елан“, Николе Тесле број 1, 31260 Косјерић,
са назнаком: ,,Понуда за набавку грађевинског материјала - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
уторка 17.05.2022. године до 1100 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 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.
Понуда мора да садржи:
 Понуђену цену
 Рок важења понуде

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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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.
Рок плаћања је 45 дана од дана набавке и испоруке добара и испостављања
фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара,
Извршилац ће добра испоручивати сукцесивно по потреби у току године на
адресу Наручиоца (франко двориште Наручиоца).
Рок набавке добара не може бити дужи од два дана од дана издавања
наруџбенице од стране наручиоца.
9.3. 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.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана отварања понуда.
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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за набавку – набавка
грађевинског материјала за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2022. годину
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка бр. 02/2022
Набавка грађевинског материјала за потребе КЈП „Елан“ Косјерић
за 2022. годину

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
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.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О набавци добара – Набавка грађевинског материјала
за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2022. годину
Закључен између:
1.КЈП „Елан“Косјерић, Николе Тесле број 1, Матични број 07110111, ПИБ 101088191, текући рачун 1606928-50 Банка Интеса, Телефон 031 781 – 334, Телефакс 031 / 781- 058, коју заступа Директор Славољуб
Вујадиновић, с једне стране, (у даље тексту: НАРУЧИЛАЦ),
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични
број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:....................................................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ),

Члан 1.
НАРУЧИЛАЦ поверава, а ИЗВРШИЛАЦ, као најповољнији понуђач, изабран у набавке

-

Набавка грађевинског материјала за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2022. годину, број 02/2022,

прихвата обавезу да изврши набавку грађевинског материјала према спецификацији из понуде под
условима утврђеним овим уговором.
Члан 2.
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да набавку добара из члана 1. овог уговора изврши у свему према
важећим законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за ову врсту
посла, правилима струке, спецификацији грађевинског материјала и прихваћеној Понуди ИЗВРШИОЦА од
__. __. ____. године.
Члан 3.
На основу прихваћене Понуде ИЗВРШИОЦА од __. __. ____. године уговорне стране утврђују да
укупна уговорена вредност посла из члана 1. овог уговора износи ______________ динара без ПДВ –а,
односно _________________ динара са ПДВ – ом.
Ценом из става 1. овог члана обухваћена је набавка и испорука грађевинског материјала, према
спецификацији из понуде. Ценом је обухваћен порез на додату вредност.
Члан 4.
Уговорена цена из члана 3. овог уговора је фиксна до завршетка уговореног рока.
Уговорена цена може се променити само услед дејства више силе која је од значаја за извршење
уговореног посла или мера државних органа које имају утицаја за промену уговорене цене. У случају
драстичног раста цена на тржишту, Извршилац ће о томе обавестити Наручиоца. Уколико Наручилац
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види оправданост таквог поступка, закључиће Анекс уговора за оне позиције код којих је дошло до раста
цена.
Члан 5.
Плаћање по овом уговору НАРУЧИЛАЦ ће извршити у року од 45 дана од дана испоруке
грађевинског материјала и испостављања фактуре од стране Извршиоца.
Члан 6.
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да набавку добара која су предмет овог уговора испоручује у
зависности од потреба Наручиоца, сукцесивно, франко Наручилац.
Члан 7.
Саставни део овог Уговора је Спецификација грађевинског материјала за потребе КЈП „Елан“
Косјерић за 2022. годину и Понуда ИЗВРШИОЦА број ________од ____________.
Члан 9.
Рок за отклањање евентуалних недостатака набављених добара је три
позива НАРУЧИОЦА.

дана од писменог

Члан 10.
На односе уговорних страна поводом извршења уговореног посла који нису уређени овим
уговором примењиваће се Закон о облигационим односима и други прописи који се односе на уговорену
врсту посла и плаћање.
Члан 11.
Уговорне стране овај Уговор закључују у међусобном поверењу и толеранцији, а ако и поред тога
дође до спора, решаваће га споразумно у духу добрих пословних односа.
У случају да се спор не може решити на напред наведени начин надлежан је стварно и месно
надлежни суд – Привредни суд у Ужицу.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 примерка истоветног текста, од којих се по 2 примерка налазе код обе
уговорне стране.
ЗА НАРУЧИОЦА,
ДИРЕКТОР,
Славољуб Вујадиновић

ЗА ИЗВРШИОЦА,
ДИРЕКТОР,
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