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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА  
-Извођење додатних радова на 

 изради понтона и пратећих елемената за пристане са израдом пројеката изведених објеката по 
принципу кључ у руке – 
(непредвиђени радови) 

  
- у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - 

(члан 36, став 1.  тачка 5) Закона о јавним набавкама) 
 

Назив и ознака и из општег речника набавки 
 ,,израда понтона - 45262423“ 

Реализација пројекта – «Унапређење инфраструктуре за развој туризма у граду Београду» 
 

Број јавне набавке ПР- 42/18 
 
 
 

Позив упућен Понуђачу: 30.08.2018. године 

Рок за достављање понуде: 10.09.2018. године до 12,00 

Јавно отварање понуде:                 10.09.2018. године у  12,15 

Преговарање:  (након отварања понуде) 

     
 

Београд, aвгуст 2018. године 
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На основу члана 36. став 1. тачка 5) и 61. Закона о јавним набавкама (,,Службени Гласник РС”, 
бр.124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), члана 5. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(,,Службени Гласник РС”, бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-2730/18 од 
20.08.2018.године, Дописа Секретаријата за привреду број VIII-09-325-60/2018 од 
30.08.2018.године, Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда број 3661/1 од 30.08.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 3661/2 од 
30.08.2018. године, припремљена је : 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

За јавну набавку додатних радова у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда – Извођење додатних радова на изради понтона и пратећих елемената за 
пристане са израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке - (непредвиђени 
радови), број јавне набавке ПР-42/18, назив и ознака из општег речника набавке ,,израда понтона 
- 45262423“ 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
6. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
7. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ ЧЛАНУ ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 
8. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
9. ПОНУДА СА ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ РАДОВА – ИЗРАДА ПОНТОНА И 

ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПРИСТАНЕ СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКАТА ИЗВЕДЕНИХ 
ОБЈЕКАТА ПО ПРИНЦИПУ КЉУЧ У РУКЕ - (НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ),  

10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
11. МОДЕЛ УГОВОРА  
12.  ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
13.  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
14.  ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
17.  ИЗЈАВА ДА НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
18.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НИЈЕ ВРШИО КОРЕКЦИЈЕ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕУЗЕТЕ СА ПОРТАЛА УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

1. Подаци о Наручиоцу: Јавно водопривредно предузеће ,,Београдводе” из Београдa, ул. 
Светозара Ћоровића бр.15. 
2.  Врста наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа 
3. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда, члан 36, став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, (Сл. Гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15). 
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Извођење додатних 
радова на изради понтона и пратећих елемената за пристане са израдом пројеката изведених 
објеката по принципу кључ у руке - (непредвиђени радови), број јавне набавке ПР–42/18, назив и 
ознака из општег речника набавке ,,израда понтона - 45262423“ 
5. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на 
Порталу јавних набавки, на интернет адресама www.portal.ujn.gov.rs. или 
https://nabavke.beograd.gov.rs или на интернет страници Наручиоца www.beogradvode.co.rs. 
Позив за подношење понуда упућен је понуђачу 30.08.2018. године са којим ће се преговарати и 
истог дана, објављено обавештење о покретању поступка на Порталу јавних набавки на наведеним 
интернет адресама. 
6. Начин и рок за подношења понуде: Понуду доставити до 10.09.2018. године до 12,00 часова, 
на адресу ЈВП ,,Београдводе“, Београд, ул. Светозара Ћоровића 15,  на писарници на првом спрату 
или поштом, са напоменом:  
,,ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА - ПР-42/18 за потрeбе ЈВП ,,Београдводе“ из Београда, „НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
Уколико понуда није запечаћена и обележена на захтеван начин, наручилац није одговоран за 
преурањено отварање понуде или за њене евентуалне недостатке. 
7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је 
најнижа понуђена цена. Елементи уговора о којимa ће се преговарати: попуст на понуђену цену, 
рокови у којима се врше радови, рок плаћања, гарантни рок и сл. 
8. Место, време и начин отварања понуде: Комисија за јавну набавку ће дана                 
10.09.2018. године, у 12,15 часова, на адреси Наручиоца, јавно отворити достављену понуду, у 
сали за састанке на другом спрату. 
9. Поступак преговарања ће се обавити јавно одмах након отварања понуде. 
10. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви понуђачи који испуњавају услове из члана 
75. и 76.  Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).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 случају подношења 
понуде са подизвођачем навести проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача. 
11. Јавност подразумева присуство представника Понуђача који је поднео понуду, а који пре 
почетка поступка отварања понуде мора предати посебно писано овлашћење за присуствовање 
поступку отварања понуда и да може учествовати у поступку преговарања, издато на 
меморандуму Понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 
О току поступка водиће се записник о преговарању. 
12. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора, биће донета у року од 3 дана од дана 
отварања понуда. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права понуђача у складу са Законом о јавним набавкама. 
13. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту уз 
образложење. 
14. Уколико је Понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном документацијом, 
може га тражити од Наручиоца путем факса на број 011-322-88-95 или дописом на поштанску 
адресу Наручиоца. Није дозвољено захтевање информација телефоном. 
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15.  Лице за контакт: Владимир Баталовић дипл.грађ.инж., телефон 011-322-91-55 локал 288, бр. 
факса 011 -322-88-95 лок.222. 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Понуђач је дужан да пре предаје своје понуде прегледа конкурсну документацију и утврди 
њену исправност, проучи све ставове и сваки појединачни документ, као и све остало што је 
потребно за реализацију предметне набавке. 

Сматраће се да је подношењем понуде понуђач у потпуности прихватио конкурсну 
документацију и позив који је њен саставни део. 
 
1. ОПШТА ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1.1 Подаци о Наручиоцу: 
Јавно водопривредно предузеће ,,Београдводе“ из Београда, ул. Светозара Ћоровића 15. 
1.2 Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда за набавку радова – Извођење додатних радова на изради понтона и пратећих елемената за 
пристане са израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке - (непредвиђени 
радови), број јавне набавке ПР- 42/18. 
   
1.3 Врста преговарачког поступка и основ за примену поступка:  

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда се спроводи на 
основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 
и 68/15) – којим је прописано да наручилац може спроводити преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење понуда у случају додатних услуга или радова који нису били 
укључени у првобитни пројекат или у првобитни уговор о јавној набавци, а који су због 
непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под 
условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних 
услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, да од закљученог првобитног уговора није протекло више од три године, те 
да због техничких односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних 
са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени Понућач. 
 Чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
прописано је да је Наручилац дужан да пре покретања преговарачког поступка захтева од Управе 
за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка. Дописом број 404-02-
2730/18 од 20.08.2018. године, Управа за јавне набавке је дала мишљење да постоји основ за 
спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног 
чланом 36. Став 1. Тачка 5) ЗЈН.  
 
1.4 Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке: радова – Извођење додатних радова на изради понтона и 
пратећих елемената за пристане са израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у 
руке - (непредвиђени радови), број јавне набавке ПР-42/18, назив и ознака из општег речника 
набавке ,,израда понтона - 45262423“. 

-  Неспорно је да је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке Наручилац 
закључио уговор са „SHIPYARD KLADOVO“ doo Кладово, чији је предмет израда понтона и 
пратећих елемената за пристане са израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у 
руке, 

- Радови по првобитно закљученом уговору су завршени, али је потребно извести и додатне 
радове како би се радови у целости привели намени, 
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- Предмет ове јавне набавке је извођење додатних радова – изградња укупно 50 метара 
приступних мостова који нису били обухваћени првобитним уговором, јер су се појавиле разлике 
у дужини приступних мостова на појединим локацијама због специфичности сваке локације за 
постављање понтона, те да дужина приступног моста варира и зависи од дубине непосредног 
микролокалитета, облика и карактеристика обале. 
Локације где ће се радити приступни мостови су:  
Река Сава, десна обала, Бранков мост- продужење приступног моста за 12,5 метара,  
Река Дунав, десна обала, Земун - продужење приступног моста за 5,0 метара,  
Река Сава, десна обала, Ада Циганлија - продужење приступног моста за 32,5 метара. 
1.5 Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у 
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача у 
складу са Законом о јавним набавкама. 

1.6 Контакт (лице или служба):  
 Особа за контакт Наручиоца у вези са јавном набавком је Владимир Баталовић дипл.грађ.инж., 
телефон 011-322-91-55 локал 288, број факса 011-322-91-55 локал 222. 
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке су радови – Извођење додатних радова на изради понтона и 
пратећих елемената за пристане са израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у 
руке - (непредвиђени радови), назив и ознака из општег речника набавке ,,израда понтона - 
45262423“, број јавне набавке ПР-42/18. 
2.2 Техничке карактеристике (квалитет, опис предметних услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета. 

Радови које понуђач нуди морају бити одговарајућег квалитета односно морају задовољити 
техничке стандарде прописане за ту врсту радова, а у свему у складу са важећим  Законским  
прописима која регулишу ту област.  

Техничке спецификације у случају набавке радова одређују карактеристике радова као што 
су ниво квалитета, методе за осигурање квалитета и др. у складу са чланом 70. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
3.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама –  у даљем тексту ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ УСЛОВА 

Право учешћа у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, 
бр.јавне набавке ПР-42/18, има Понуђач који испуњава услове из чл.75. и члана 76. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15). Испуњеност услова из 
члана 75. став 1 ЗЈН  Понуђач доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, односно доказа из 
чланова 21., 22. и 23. и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», 
број 86/15), а у свему у складу са конкурсном документацијом. 
3.1  Услов: Да је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
Докази за правна лица: Извод о регистрацији привредног субјекта из Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда без обзира на датум издавања, 
као доказ о регистрацији за обављање делатности која је предмет јавне набавке. Овај доказ 
понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
Докази за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра без обзира на датум издавања. Овај доказ понуђач доставља и за 
подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
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3.2 Услов:Да понуђач 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; 
Докази за правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, на чијем подручју је седиште 
правног лица, да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре - не може бити старије од два месеца пре дана отварања понуде. 
Доказ за законског заступника правног лица: Да 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 – извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова- доказ не може бити старији од два месеца  пре дана отварања 
понуде. 
Докази за предузетнике: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне  полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова, на чијем подручју је седиште предузетника, да  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 - доказ не може бити старији од два месеца  пре дана 
отварања понуде. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 
групе понуђача. 
Докази за физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне  полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова, да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре- 
доказ не може бити старији од два месеца  пре дана отварања понуде. Овај доказ понуђач 
доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
3.3 Услов: 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. 
Докази за правна лица: Уверења Пореске управе надлежног министарства за послове финансија 
и организације за обавезно социјално осигурање, да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода - не старије од два месеца пре дана отварања понуда. Овај доказ понуђач доставља 
и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
Доказ за предузетнике: Уверење пореске управе надлежног министарства за послове финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода - доказ не може бити старији од два месеца  
пре дана отварања понуда. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 
чланови групе понуђача. 
Докази за физичка лица: Уверење пореске управе надлежног министарства за послове финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода - доказ не може бити старији од два месеца  
пре дана отварања понуда. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 
чланови групе понуђача. 
3.4 Услов:  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
Докази: Важеће дозволе за обављање  делатности која је предмет јавне набавке  издате од стране  
надлежног органа. 
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3.5 Финансијско обезбеђење 
Средства финансијског обезбеђења (у даљем тексту СФО), морају да буду у валути у којој је и 
понуда. 
Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО. 
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити 
наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО 
мора се продужити. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 
обостраног потписивања а пре извршења, доставе Наручиоцу безусловну (без права на приговор) и на први 
писани позив наплативу банкарску гаранцијуза добро извршење посла као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла , у висини од 10% вредности уговора (без Пдв-а). Исте ће бити 
враћене Извођачу након успешно изведених радова. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора трајати најмање 20 (двадесет) календарских дана дуже 
од рока за коначно извршење.   

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој гаранцији, 
утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, 
утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног 
и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.   

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 
која је неопозива, безусловна, без права протеста платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно 
уговорене цене (без ПДВ-а)са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални 
продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје 
предмета јавне набавке или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла.  
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац 
има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
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Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок, и мањи 
износ.Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцијуза отклањање недостатка у гарантном року у 
случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави 
контра гаранцију домаће банке.  

Понуђач је дужан да уз понуду достави  фотокопију ОП обрасца и Картона депонованих 
потписа. 

 
ВАЖНО : 
 Сваки од ових критеријума мора бити документован. Докази о испуњености услова могу се 

доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора, захтевати од понуђача  да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа.  

 Понуђач који је уписан у Регистар Понуђача, који води Агенција за привредне регистре, 
није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова од 3.1-
3.3. Дужан је да достави фотокопију решења о упису у Регистар понуђача које издаје 
Агенција за привредне регистре. 

 Тражену документацију приложити по наведеном редоследу у конкурсној документацији. 
 

 
4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

 
4.1 Припремање понуде 

Понуда се припрема у складу са позивом за јавну набавку који je упућен понуђачу са којим 
ће се преговарати и у складу са конкурсном документацијом.  

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки са интернет адресе 
www.portal.ujn.gov.rs, закључно са истеком рока за подношење понуда.  

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
део конкурсне документације и прилаже сву документацију захтевану у одељку 3. конкурсне 
документације. 
4.2 Подаци о начину, месту и року за подношење понуда 
 Понуда са одговарајућом документацијом се подноси препорученом пошиљком или лично 
на адресу Наручиоца, у улици Светозара Ћоровића 15, Београд, писарница на првом спрату. 
Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком ,,Понуда за јавну набавку број 
ПР-42/18 - не отварати –“. На полеђини коверте обавезно навести назив Понуђача, адресу, број 
телефона и факса, као и име особе за контакт. 

Уколико понуда није запечаћена и обележена на захтеван начин, наручилац није одговоран 
за преурањено отварање понуде или за њене евентуалне недостатке. 
Рок за достављање понуде је 10.09.2018. године до 12,00 часова. 
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим, неће 
се отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу са назнаком да је понуда 
поднета неблаговремено. 
4.3 Место, дан и сат отварања понуда 
 Јавно отварање понуда ће се обавити, 10.09.2018. године у 12,15 часова у просторијама 
Наручиоца, на II спрату – сала за састанке. Поступак преговарања ће се обавити јавно одмах након 
отварања понуде. 

Јавност подразумева присуство представника Понуђача који је поднео понуду, а који пре 
почетка поступка отварања понуде мора предати посебно писано овлашћење за присуствовање 
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поступку отварања понуда и да може учествовати у поступку преговарања, издато на 
меморандуму Понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 

О току поступка водиће се записник о преговарању. 
4.4 Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 Одлука о додели уговора, биће донета у периоду не дужем од 3 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
4.5 Језик на коме мора бити састављена понуда 
 Понуда, сва документа уз понуду и сва кореспонденција између Понуђача и Наручиоца 
треба да буде писана на српском језику. 
4.6 Подаци о обавезној садржини понуде 
 Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне 
документације. 
4.7 Понуда са варијантама 
 Понуда са варијантама није дозвољена. 
4.8 Измена конкурсне документације 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну 
документацију, Наручилац ће без одлагања те измене или допуне објавити на Порталу јавних 
набавки, на коме је објављена и конкурсна документација. 

Уколико Наручилац  измени или допуни конкурсну документацију  осам или мање дана  
пре истека  рока за подношење понуда, Наручилац  је дужан да продужити рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
4.9  Измена и повлачење понуде 
             Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за 
подношење понуда на исти начин који важи за подношење понуда. У случају измене или допуне, 
од стране  Понуђача већ достављене понуде, Наручилац ће у поступку отварања и преговарања, 
стручне оцене понуде, узети доказе, податке и наводе из писменог поднеска, којим је вршена 
измена или допуна понуде. У року за подношење понуде Понуђач може да опозове своју већ 
поднету понуду писаним путем на адресу Наручиоца, са назнаком ,,ОПОЗИВ - ПОНУДЕ ЗА 
УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Извођење додатних радова на изради понтона и пратећих елемената 
за пристане са израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке - (непредвиђени 
радови) - број јавне набавке ПР-42/18 - „НЕ ОТВАРАТИ“.  
            У случају опозива од стране Понуђача, већ достављене понуде, Наручилац ту понуду неће 
разматрати, већ ће је неотворену вратити Понуђачу.  
            Након рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче понуду, врши измене или 
допуне понуде.    
           Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за 
подношење понуда на исти начин који важи за подношење понуда. 
4.10  Исправка грешке у поднетој понуди 
           Конкурсна документација не може у себи садржати брисане делове текста које уноси 
Понуђач. У случају исправљања грешака које је начинио при попуњавању, Понуђач мора јасно 
прецртати текст где је грешка начињена и изнад тога написати исправан текст оверен печатом и 
парафом лица које је потписало понуду.  
            Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну 
цену по јединици мере.  
            Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати 
на следећи начин:  
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће 
се тачним; 
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4.11 Самостално подношење понуде (образац бр.1 под а) 
Понуду може поднети Понуђач који наступа самостално.  

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. 
4.12 Заједничка понуда (образац бр.1 под б,в) 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  
Чланови групе која заједнички подноси понуду, обавезни су да поједниначно (сваки за 

себе) у заједничкој понуди доставе доказе из члана 75. став 1.тачка 1) до 4) ЗЈН у складу са чланом 
77. ЗЈН и конкурсном документацијом, док додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни члан из групе понуђача, којем ће бити 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.    

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред Наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Све обрасце дужан је да попуни, потпише, овери печатом, у складу са захтевима из конкурсне 
документације, један од учесника у заједничкој понуди, а кога чланови групе пуномоћјем одреде 
као носиоца посла (понуде). Изузетак од овог правила је:  
Образац - (Подаци о Понуђачу/члану заједничке понуде) који обавезно попуњава, потписује и 
оверава печатом посебно сваки члан групе, која подноси заједничку понуду.  

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача заједничке понуде да у понудама 
наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за 
извршење посла. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу.  
4.13 Услови за подизвођаче (образац бр.2) 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. Понуђач је дужан да у 
понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој 
понуди, 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.  
Понуђачи  који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

- попуни, потпише и печатом овери образац 2., који су саставни део конкурсне 
документације; 

- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН у складу са чланом 77. ЗЈН и конкурсном документацијом, док додатне услове из члана 76. 
ЗЈН испуњавају заједно.   

Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и Понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач не може ангажовати као 
подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

 
4.14 Начин, услови плаћања 

 Валута: цена мора бити исказана у динарима. 
 Јединичне цене морају се дати за све позиције. 
 Цена у понуди  мора бити исказана  без ПДВ-а, са ПДВ-ом, посебно исказан ПДВ. У 

случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Цене се 
могу мењати током поступка преговарања. 
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Плаћање је у року од __________ дана (најраније 45 дана), од дана испостављања окончане 
ситуације - рачуна о изведеним радовима, уколико Наручилац нема примедби на изведене радове. 
Плаћање ће се вршити у року постигнутом у преговарању. 
4.15 Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је 
најнижа понуђена цена. Елементи уговора о којим ће се преговарати: : попуст на понуђену цену, 
рокови у којима се врше радови, рок плаћања, гарантни рок и сл. 
4.16 Рок и динамика извођења радова: у року од _____ дана (најдуже 60 дана) од дана 
увођења у посао. 
4.17 Важност понуде мора бити најмање 60 дана од дана отварања понуде. 

4.18 Додатне информације и објашњења конкурсне документације 
Захтеве за додатним информацијама и објашњењима у вези са припремом понуде Понуђач 

може доставити искључиво у писаном облику то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде и то на адресу: ЈВП „Београдводе“, Светозара Ћоровића бр.15, уз напомену „Додатне 
информације и објашњења – Извођење додатних радова на  изради понтона и пратећих елемената 
за пристане са израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке - (непредвиђени 
радови),  ПР-42/18. 

Наручилац ће у  року од 3 дана од дана пријема захтева, доставити писано објашњење и 
истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. Тражење додатних информација 
или појашњења телефоном није дозвољено. 
 Особа за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком је Владимир Баталовић 
дипл.грађ.инж., телефон 011-322-91-55 локал 288, број факса 011-322-91-55 локал 222. 
4.19  Разлог због којег се може одустати од доделе уговора о јавној набавци 
 Наручилац задржава право да: 
-одустане од доделе уговора ако установи да понуда не одговара захтевима из конкурсне 
документације; 
-одустане од избора из било ког другог разлога, са образложењем. 
4.20  Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (образац бр.4) попунити, 
печатом оверити и потписати. 
4.21 Изјава о трошковима израде понуде  

Трошкови израде понуде, као и уопште трошкови учешћа у поступку падају искључиво на 
терет Понуђача. 

Трошкове израде понуде, као и уопште трошкове учешћа у поступку 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 средстава 
обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој пријави. 

 
4.22  Изјава о независној понуди: попунити, потписати и печатом оверити 
4.23  Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа: попунити, потписати и 
печатом оверити 
4.24 Изјава да није изречена мера забране обављања делатности: попунити, потписати и 
печатом оверити 
4.25 Изјава да нису вршене корекције конкурсне документације преузете са Портала Управе 
за јавне набавке: попунити, потписати и печатом оверити 
4.26 Заштита права понуђача 
У случају да Понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може да поднесе 
захтев за заштиту права Републичкој комисији, а предаје га Наручиоцу. Примерак захтева за 
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
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        Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен код Наручиоца 
најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
Рок за подношење захтева за заштиту права после доношења одлуке о додели уговора или одлуке 
о обустави поступка је 10 дана од дана пријема одлуке.  

Обавезну таксу из члана 156. став 1. тачка 2. и 4. ЗЈН, у износу од 120.000.00 
(стотинудвадесетхиљада) динара, подносилац захтева је дужан да уплати на рачун буџета Републике 
Србије број 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253; позив на број: подаци о броју или 
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: Републичка 
административна такса, корисник: Буџет Републике Србије и доказ приложи. 

 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о 

јавним набавкама и подзаконски прописи који уређују област јавних набавки (Службени 
гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

Рб. ДОКУМЕНТ Достављено 

1. 

Извод о регистрацији привредног субјекта из Агенције за привредне 
регистре односно извод из регистра надлежног Привредног суда, као доказ 
о регистрацији за обављање делатности која је предмет јавне набавке без 
обзира на датум издавања 

ДА / НЕ 

2. 

Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре- не старије од два 
месеца пре дана отварања понуда; 

ДА / НЕ 

3. 

Уверења Пореске управе надлежног министарства за послове финансија и 
организације за обавезно социјално осигурање да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе  по основу изворних локалних јавних прихода - не 
старије од два месеца пре дана отварања понуда; 

ДА / НЕ 

4. Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  ДА / НЕ 

5. Образац за оцену испуњености услова ДА / НЕ 

6. Подаци о пунуђачу /члану заједничке понуде (Образац бр.1)   ДА / НЕ 

7. Подаци о подизвођачу (образац 2)   ДА / НЕ 
    8. Понуда са предмером и предрачуном радова (образац  бр.3 ) ДА / НЕ 

9. Образац структуре понуђене цене (образац бр.4)  ДА / НЕ 
   10. Модел уговора  ДА / НЕ 

11. Образац изјаве трошкова припреме понуде ДА / НЕ 
12. Изјава о независној понуди ДА / НЕ 
13. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа ДА / НЕ 

14. Изјава да није изречена мера  забране обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде   

ДА / НЕ 
 

15. Изјава понуђача да није вршио корекције конкурсне документације 
преузете са Портала Управе за јавне набавке ДА / НЕ 

 
         НАПОМЕНА : Уколико је Понуђач уписан у Реристар Понуђача, није у обавези да достави 

доказе из конкурсне документације од 1. до 3. тачке у  наведеној табели. Дужан је да достави 
фотокопију решења о упису у Регистар понуђача које издаје Агенција за привредне регистре. 

Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен образац из овог прилога. 
 

Место и датум Овлашћени представник понуђача 
  

 
 Печат и потпис 
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                                                                                                                                      Oбразац бр. 1 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Понуду подносим: 
(заокружити)  
а. самостално 
б. водећи члан заједничке понуде 
в. члан заједничке понуде 
г. са подизвођачем 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  

ШИФРА РЕГИСТРОВАНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ОСНОВНА 
ДЕЛАТНОСТ:  

Врста правног лица- разврставање према Закону о 
рачуноводству ( заокружити одговарајуће ) 1.Микро 2. Мало 3. Средње  4.Велико 

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:  

 
Напомена: у случају  заједничког подношења понуде образац копирати и заокружити да 

ли је реч о водећем члану заједничке понуде или чланици 
 

Место и датум Овлашћени представник понуђача 
  

 
 Печат и потпис 
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                                                                                                                                  Oбразац бр. 2 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
 

Назив подизвођача 
 

 

Адреса подизвођача 
 

 

Овлашћено лице за потписивање 
уговора 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефаx 
 

 

Електронска пошта 
 

 

Текући рачун подизвођача 
 

 

Матични број подизвођача 
 

 

Порески број подизвођача 
 

 

Позиција добара које испоручује 
подизвођач 
 
 

 

%  вредности набавке која се  
 поверава подизвођачу * 

 

 
 
 
 
    Место и датум                                                                       Овлашћени представник понуђача 
 
                                                                                     _________________________ 
                                                                                                 Печат  и потпис                                   

 
                 
 
 
Напомена: Образац се попуњава само у случају да Понуђач наступа са подизвођачем.  
Образац по потреби копирати 

 % укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. 
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   Oбразац бр. 3 

 
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА БРОЈ НАБАВКЕ ПР-42/18 

 
Пословно име Понуђача ___________________________________________ 
 
Седиште и адреса Понуђача ___________________________________ 
 
Матични број Понуђача   ____________________________ 
 
ПИБ     ______________________      
 
Број деловодног протокола Понуђача ______________ 
 
Датум: __________________ 

 
У складу са конкурсном документацијом дајемо следећу понуду за набавку радова у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, -- Извођење додатних 
радова  на изради понтона и пратећих елемената за пристане са израдом пројеката изведених 
објеката по принципу кључ у руке -(непредвиђени радови), назив и ознака из општег речника 
набавке: ,,израда понтона - 45262423“ - број јавне набавке ПР-42/18. 
 

Цена:             _____________________ динара без ПДВ-а 
износ ПДВ-а  ______________________ динара 

Укупна цена: _____________________ динара са  ПДВ-ом. 
Важење понуде ________ (најмање 60) дана од дана отварања понуде. 
Плаћање у року од __________ дана (најраније 45 дана), од дана испостављања окончане 
ситуације - рачуна о изведеним радовима, уколико Наручилац нема примедби на изведене радове. 
Плаћање ће се вршити у року постигнутом у преговарању. 
 
Рок и динамика извођења радова: у року од _____ дана (најдуже  60 дана) од дана увођења у 
посао. 
 
 Гарантни  рок  за изведене  радове   ___________________( најмање 2  године ) 
 
 
 

 
Место и датум 
 

Овлашћени  представник   понуђача 

  
 

 
 
 
 
 
 

Печат и потпис 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 

ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ИЗРАДИ ПОНТОНА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА 

ПРИСТАНЕ СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКАТА ИЗВЕДЕНИХ ОБЈЕКАТА ПО ПРИНЦИПУ КЉУЧ У 

РУКЕ - (НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ), број јавне набавке ПР-42/18. 

 
 

Р.бр. Опис позиције 
Ј 

.мере Количина ј.цена Износ 
1. Река Сава, десна обала, Бранков 

мост- продужење приступног 
моста за 12,5 метара 
Обрачун по метру. m 12,5   

  
 
 

2. Река Дунав, десна обала, Земун 
- продужење приступног моста 
за 5,0 метара 
Обрачун по метру. m 5,0  

 
 

3. Река Сава, десна обала, Ада 
Циганлија - продужење 
приступног моста за 32,5 метара 
Обрачун по метру. m 32,5  

 
 

        Укупно(без ПДВ-а) :    

        ПДВ (20%) :    

        Укупно(са ПДВ-ом) :    
      

 
 
 
 

 
Место и датум 
 

Овлашћени  представник   понуђача 

  
 

 
 
 
 
 
 

Печат и потпис 
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Образац 4. 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
 
 

Врста радова :     

ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ИЗРАДИ ПОНТОНА И 
ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПРИСТАНЕ СА ИЗРАДОМ 

ПРОЈЕКАТА ИЗВЕДЕНИХ ОБЈЕКАТА ПО ПРИНЦИПУ КЉУЧ У 
РУКЕ - (НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ) 

 

 
Укупна цена 
 (без ПДВ-а)  

 

 
ПДВ 

 

 
Укупна цена 
(са ПДВ-ом) 

 

 
       

   
 
 

 

    

    

    

    

    

    

        

Свега:       
              
   

.       

 
 
 
 

                                                           Печат понуђача 
 

_________________________________ 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
................................................................................................................................................................................................................. 

  
  
--  ННааппооммееннее::  ппоодд  ццеенноомм  ссее  ппооддррааззууммеевваајјуу  ееллееммееннттии  ссттррууккттууррее  ццееннее--  --  ууккууппннии  ттрроошшккооввии  ккоојјии  ссуу  ууппииссааннии  уу  ппоољљуу  

ппооззиицциијјее  ––ЦЦееннее  ббеезз  ППДДВВ--  аа,,    ииззнноосс  ППДДВВ--аа,,  ии  ЦЦееннее  ссаа  ППДДВВ--оомм  ккоојјии  ччииннее  ссттррууккттуурруу  ццееннее..  
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Модел уговора 

УГОВОР  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. ЈВП «Београдводе» из Београда, ул. Светозара Ћоровића 15, матични број: 07029110, ПИБ 101518008, 
текући рачун: 160-171245-53 Banca Intesa ad Beograd, које заступа , Ненад Ђинђић дипл.инж (у даљем 
тексту: Наручилац) и 

2. ______________________________ из _______________, ул. ______________________ матични број: 
_______________, ПИБ _______________, текући рачун: _______________, које заступа 
директор___________________________  ( у даљем тексту: Извођач). 

Члан 1. 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране констатују: 

- да је директор Наручиоца у складу са Планом набавки за 2018. годину, донео Одлуку о 
покретању преговарачког поступка без објављивљња позива за подношење понуда за јавну 
набавку радова, архивски број 3661/1 од 30.08.2018. године, редни број ПР–42/18 – Извођење 
додатних радова на изради понтона и пратећих елемената за пристане са израдом пројеката 
изведених објеката по принципу кључ у руке, (непредвиђени радови), назив и ознака из општег 
речника набавке: ,,израда понтона  – 45262423”, чији је предмет набавка и извођење радова у 
складу са предмером и предрачуном радова, који су саставни део уговора.  

- неспорно је да је Наручилац прибавио сагласност и добио Мишљење Управе за јавне 
набавке број 404-02-2730/18 од 20.08.2018.године за покретање преговарачког поступка без 
објављивљња позива за Извођење додатних радова на изради понтона и пратећих елемената за 
пристане са израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке, (непредвиђени 
радови), 

- неспорно је да је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке Наручилац закључио 
уговор са „SHIPYARD KLADOVO“ doo Кладово, чији је предмет израда понтона и пратећих 
елемената за пристане са израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке. 
Радови по првобитно закљученом уговору су завршени, али је потребно извести и додатне 
радове како би се радови у целости привели намени. Предмет ове јавне набавке је извођење 
додатних радова – изградња укупно 50 метара приступних мостова који нису били обухваћени 
првобитним уговором, јер су се појавиле разлике у дужини приступних мостова на појединим 
локацијама због специфичности сваке локације за постављање понтона, те да дужина 
приступног моста варира и зависи од дубине непосредног микролокалитета, облика и 
карактеристика обале. 

- неспорно је да је предмет јавне набавке део пројекта „Унапређење инфраструктуре за развој 
туризма у граду Београду“ који се суфинансира средствима Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација по основу уговора 401-00-1644/1/2017-08 од 05.12.2017. године заведеног код 
Наручиоца под бројем 5042 од 11.12.2017. године  и средствима Секретаријата за привреду 
града Београда по Споразуму о реализацији пројекта  број VIII-01 401.1-574 од 20.12.2017. 
године заведеног код наручиоца под бројем 5229 од 20.12.2017. године,  

- неспорно је да су средства за ову јавну набавку обезбеђена у складу са дописом Секретаријата 
за привреду број VIII-09-325-60/2018 од 30.08.2018.године, 

- да је на основу спроведеног преговарачког  поступка без објављивања позива за подношење 
понуда, извршено оцењивање приспелих понуда, извршен избор најниже понуђене цене, која 
одговара у потпуности условима из конкурсне документације и донета одлука о додели уговора 
број ________  од _______2018. године (попуњава Наручилац). 
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Члан 2. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет уговора је извођење радова – Извођење додатних радова на изради понтона и пратећих елемената 
за пристане са израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке – (непредвиђени радови) у 
свему према понуди Извођача и у складу са предмером и предрачуном радова који ће бити саставни део 
уговора.  

Предмет ове јавне набавке је извођење додатних радова – изградња укупно 50 метара приступних 
мостова који нису били обухваћени првобитним уговором, јер су се појавиле разлике у дужини 
приступних мостова на појединим локацијама због специфичности сваке локације за постављање 
понтона, те да дужина приступног моста варира и зависи од дубине непосредног 
микролокалитета, облика и карактеристика обале. 
Локације где ће се радити приступни мостови су:  
Река Сава, десна обала, Бранков мост- продужење приступног моста за 12,5 метара,  
Река Дунав, десна обала, Земун - продужење приступног моста за 5,0 метара,  
Река Сава, десна обала, Ада Циганлија - продужење приступног моста за 32,5 метара. 

Радови се изводе у свему према техничкој документацији, сагласно важећим прописима, стандардима и 
нормама за ову врсту радова, а према усвојеној понуди Извођача радова са предмером и предрачуном 
радова, која чини саставни део овог уговора. 

Члан 3. 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изведе најдуже у року од ____________ 
дана (60 дана) од дана увођења у посао. 

Члан 4. 

ЦЕНА 

Вредност уговорених радова износи _____________________ 
(словима:___________________________________) динара, без ПДВ-а, односно _________________ 
(словима: ____________________________________________) динара са урачунатим ПДВ-ом, у свему 
према понуди Извођача радова са предмером и предрачуном радова, који чине саставни део овог уговора. 

Цене из става 1. овог члана су фиксне до завршетка радова и обухватају све трошкове.  

Члан 5. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА   

Плаћање ће се вршити у року од __________ дана (најраније 45 дана), од дана испостављања 
окончане ситуације - рачуна о изведеним радовима, уколико Наручилац нема примедби на 
изведене радове. 
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Члан 6. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 
обостраног потписивања а пре извршења доставе Наручиоцу безусловну (без права на приговор) и на први 
писани позив наплативу банкарску гаранцијуза добро извршење посла као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла , у висини од 10% вредности уговора (без Пдв-а). Исте ће бити 
враћене Извођачу након успешно изведених радова. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора трајати најмање 20 (двадесет) календарских дана дуже 
од рока за коначно извршење.   

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцијуза добро извршење послау случају да изабрани понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој гаранцији, 
утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, 
утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног 
и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.   

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 
која је неопозива, безусловна, без права протестаплатива на први позив, издата у висини од 5% од укупно 
уговорене цене (без ПДВ-а)са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока с тим да евентуални 
продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку примопредаје 
предмета јавне набавке или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла.  
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац 
има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок, и мањи 
износ.Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцијуза отклањање недостатка у гарантном року у 
случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Понуђач је обавезан да Наручиоцу достави 
контрагаранцију домаће банке.  
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Члан 7. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

 Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца: 

- у року од 2 дана од потписивања уговора одреди одговорног руководица радова и о томе писмено 
обавести Наручиоца, 

- радове ће изводити само по писаном налогу овлашћеног лица Наручиоца по предмеру и предрачуну 
радова који су саставни део уговора и то само до износа обезбеђених средстава из уговора са 
Инвеститором  

- све радове из члана 2. овог уговора изведе у складу са понудом, квалитетно, према техничкој 
документацији и техничким условима, у складу са важећим прописима, техничким нормативима, 
стандардима и правилима струке 

- набави и у објекат угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, 
техничким условима и техничким стандардима, да обави сва потребна испитивања материјала и 
опреме и да достави Наручиоцу доказ о квалитету, односно сва испитивања предвиђена техничком 
документацијом. 

- у току извођења уговорених радова предузима све неопходне и обавезне мере техничке заштите и 
друге мере ради обезбеђења сигурности радника, трећих лица, објеката, материјала, радова и 
опреме 

- измене техничког описа радова врше се само уз претходну писану сагласност Наручиоца 
- радове изврши у уговореном року 
- о завршеним радовима писмено обавести Наручиоца у року од 2 дана 
- да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року 
- извођач је дужан да колективно осигура своје запослене (извођаче радова) у случају повреде на 

раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. Осигурање ће трајати до завршетка 
радова, који су предмет овог уговора  

- Извођач је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене 
трећим лицима 

Члан 8. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Наручилац се обавезује да: 

- у року од 2 дана од дана потписивања уговора Извођача писано обавести о лицима овлашћеним за 
вршење надзора, односно праћење радова по овом уговору, 

- увођење у посао се констатује у грађевинском дневнику обостраним потписивањем и 
- врши контролу изведених радова, уз редовну оверу градилишне документације. 

Члан 9. 

НАКНАДА ШТЕТЕ 

У случају прекорачења рока из члана 3. овог уговора, Извођач радова се обавезује да за сваки дан 
закашњења плати Наручиоцу  2 ‰ од укупног износа из члана 4. овог уговора, а не више од 5% од укупне 
вредности радова. Окончана ситуација за изведене радове трајно се умањује за износ обрачунате уговорне 
казне. 

Уговор ће се аутоматски раскинути без претходног упозорења ако Извођач касни са почетком извођења 
радова као и уколико не испуни све обавезе из понуде и предмера и предрачуна радова који су саставни део 
уговора. 
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Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег 
рада, Наручилац има право да раскине овај уговор.  

Члан 10. 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ  ПРИЈЕМ  РАДОВА 

Примопредају радова извршиће Комисија коју чине представници Наручиоца радова, стручног надзора над 
извођењем радова и Извођача радова о чему ће се сачинити записник. Записник потписују чланови 
Комисије и сви учесници у раду Комисије. Извођач по основу тог записника испоставља окончану 
ситуацију. 

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова између Наручиоца и Извођача, Извођач је 
обавезан да комплетну техничку документацију и документације вођене у току реализације уговора 
записнички преда Наручиоцу. 

Извођач радова је у обавези да на градилишту чува и води, поред техничке документације, грађевински 
дневник, грађевинску књигу, динамички план извођења радова и другу документацију у складу са важећим 
прописима. 

Члан 11. 

 Наручилац се обавезује да у року од 3 (три) дана рачунајући од дана пријема изведених радова, 
обавести Извођача да ли прихвата изведене радове без примедби, да ли има икаквих приговора или захтева 
на изведене радове. 

 Уколико Наручилац у року од 7 (седам) дана не достави Извођачу примедбе на изведене радове, 
сматраће се да су изведени радови усвојени без примедби. 

 Приликом извођења радова, Извођач је дужан да поступи по примедбама Наручиоца. 

 Ако Извођач не отклони недостатке о року, Наручилац има на располагању следећа права: 

- на раскид уговора 
- на ангажовање другог извођача који ће отклонити недостатке о трошку Извођача 
- на накнаду штете. 

Члан 12. 

ГАРАНТНИ РОК 

Уговорне стране сагласно утврђују да гарантни рок за квалитет изведених радова износи _____ (најмање 
две године) и почиње да тече од дана примопредаје радова. 

Уколико се у гарантном року појаве недостаци на изведеним радовима или употребљеном материјалу, 
Извођач је дужан да их без надокнаде отклони одмах по пријему захтева Наручиоца. 

Ако се Извођач не одазове позиву Наручиоца у року од 3 радна дана, Наручилац има право да за 
отклањање недостатака ангажује другог извршиоца на терет Извођача. 

Извођач није дужан да отклони недостатке који су настали, након извршене примопредаје као последица 
нестручног руковања и употребе или услед више силе. 
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Члан 13. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну и раскид овог уговора потребна писана форма. 
 Уговорне стране током трајања овог Уговора због  промењених околности ближе одређених у члану 115. 
Закона о јавним набавкама, могу у писаној форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.  
У складу са чланом 115 став 2. Закона о јавним набавкама, рок за извођење радова из члана 3. овог уговора 
може бити продужен из следећих објективних разлога: 
-изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и место где се радови изводе, а који 
онемогућавају извођење радова 
-вештачке препреке или физички услови које није могао да предвиди искусни добављач и да их уклони за 3 
дана од дана обавештавања наручиоца посла о истим у писаној форми; 
-због потребе уговарања и извођења додатних (непредвиђених) радова; 
-неиспуњење неке од обавеза наручиоца посла или инвеститора на начин дефинисан конкурсном 
документацијом и уговором; 
-било која обустава посла која није последица пропуста добављача; 
-других објективних разлога за које наручилац посла закључи да су оправдани; 
- виша сила. 
Извођач ће одмах, у писаној форми, обавестити  наручиоца посла о настанку претходно наведених 
околности због којих посао може каснити или бити прекинут. 
Извођач је у обавези да наручиоцу посла достави писани захтев за продужење рока у року од три дана од 
дана сазнања за околности из става 2 овог члана а најкаснје 20 (двадесет) дана пре истека уговором 
дефинисаног роказа завршетак радова. Захтев за продужетак рока треба да садржи детаље о узроцима и 
разлозима кашњења или прекида посла. 

Одмах п пријему захтева из претходног става, наручилац посла  ће образовати комисију са задатком да 
размотри разлоге и опраданост захтева за продужење рока и предложи доношење одлуке о захтеву. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорене стране о томе сачине Анекс уговора уз претходно  
доношење одлуке  из члана 115. Закона о јавним набавкама.  

Извођач се одриче права на накнаду штете коју евентуално претрпи услед продужетка рока. 

Члан 14. 

 За све што није предвиђено одредбама овог уговора важиће одредбе Закона о облигационим 
односима и прописа који уређују област грађења. 

Члан 15. 

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, решаваће се најпре споразумно, у 
супротном надлежан је Привредни суд у Београду. 

Члан 16. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 
(три) примерка. 

ПОНУЂАЧ ЈЕ САГЛАСАН СА САДРЖИНОМ МОДЕЛА УГОВОРА. 

                                                                      М.П.       ______________________________          

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
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ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке радова – Извођење 
додатних радова на изради понтона и пратећих елемената за пристане са израдом пројеката 
изведених објеката по принципу кључ у руке - (непредвиђени радови),  број ПР-42/18,   имао 
следеће трошкове: 
 
 

ред.       

бр. 
Врста - назив трошка Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 УКУПНО:   

 

Датум:_____________________ м.п. Име и презиме овлашћеног лица 
понуђача 

 
 

____________________________ 
(штампано име и презиме) 

 
Потпис овлашћеног лица 

 
____________________________ 

(пун потпис) 
 
Напомена: достављање ове изјаве није обавезно 
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У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15), као 
овлашћено лице  
 
_______________________________________________________ дајем следећу  
                            (Назив и седиште Понуђача) 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А   О   Н Е З А В И С Н О Ј    П О Н У Д И 
 

 
 
 
 
 
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке радова – 
Извођење додатних радова на изради понтона и пратећих елемената за пристане са израдом 
пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке - (непредвиђени радови), број јавне 
набавке ПР-42/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
           Место и датум 
 

Овлашћени представник понуђача 

                 _______________________________ 
                     Печат и потпис 
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У складу са чланом 13. Закона о јавним набавкама (,,Сл.Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15), као 
овлашћено лице  
 
_______________________________________________________ дајем следећу  
                            (Назив и седиште Понуђача) 
 
 
 
 
 
 
 

   ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
  

 
 
 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке радова – 
Извођење додатних радова на изради понтона и пратећих елемената за пристане са израдом 
пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке - (непредвиђени радови), број јавне 
набавке ПР-42/18, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
 

  
 
 
 
 

Датум:______________________                                      Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                              ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                                    Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                              ____________________________ 
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                ИЗЈАВА ДА НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нам није изречена мера  
забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде у преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке радова - Извођење додатних 
радова на изради понтона и пратећих елемената за пристане са израдом пројеката изведених 
објеката по принципу кључ у руке - (непредвиђени радови), број јавне набавке ПР-42/18. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:______________________                                      Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                              ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                                    Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                              ____________________________ 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НИЈЕ ВРШИО КОРЕКЦИЈЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ПРЕУЗЕТЕ СА ПОРТАЛА УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам конкурсну документацију 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке радова – 
Извођење додатних радова на изради понтона и пратећих елемената за пристане са израдом 
пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке - (непредвиђени радови), број јавне 
набавке ПР-42/18, преузео са Портала Управе за јавне набавке без икаквих корекција, односно 
измене. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум:      ______________________                             Име и презиме овлашћеног лица 
 
 
                                                                                          ____________________________ 
                                             м.п.                         
                                                                                                 Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                                           ____________________________ 
 
 
 


