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18400 Прокупље, Милоша Обилића бр. 36
Тел.: 027/321-835; Факс: 027/321-194

www.jugoistok.com

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку

(ПК ЈН бр. 18/13)

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
- набавка радова: - Радови са материјалом на изградњи далековода 35kV

Селова - Луковска Бања

Рок за достављање понуда: закључно са 08.01.2014 године, до 12,00 часова.

Датум јавног отварања понуда: 08.01.2014. године, у 12,30 часова.

Прокупље,
Новембар, 2013. године

Број регистрације: 102695/2005; ПИБ: 104196932; Рачун: 16015603-21 банка Интеса
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С А Д Р Ж А Ј

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Насловна страна,
2. Садржај конкурсне документације,
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду,
4. Образац понуде,
5. Образац бр.1. – изјава о независној понуди, 
6. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкрсне документације,
7. Услови за учешђе у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова,
8. Спецификација захтева,
9. Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни,
10. Образац бр.3 – Структура понуђене цене,
11. Образац бр.4. – Образац трошкова припреме понуде,
12. Образац бр.5. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 

уговора за добро извршење посла,
13.Образац бр.6. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 

уговора за отклањање недостатака у гарантном року
14.Образац бр.7. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу  обавезују  на извршење јавне набавке,
15.Образац бр.8. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 

подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и 
оверити и свака страница модела уговора,

16. Образац бр.9. (Референтна листа - искључиво на моделу референт листе 
наручиоца, који се доставља као посебaн документ, заједно са Конкурсном 
документацијом).

17.Образац бр.10 Изјава. Извођача о довољном техничком капацитету
18.Образац бр.13 Потврда о изведеним радовима

-------------------------------
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На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12)
и на основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13),  доноси се

У П У Т С Т В О
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде.

У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог 
Упутства, као и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност 
услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације

1. Понуда се саставља на српском језику.
2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
НАПОМЕНА: Тражење додатних информација и појашњења 
телефоном није дозвољено. 

3. Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је 
дужан да се изјашњава, односно да уписује тражене податке само на 
местима предвиђеним за то, а која су означена "празним" линијама, 
односно да заокружи једну од понуђених опција, на местима где је таква 
могућност понуђена.

     НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других 
навода.

      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива.

4. Цена се исказује у динарима, бројчано и словима. У понуђену цену морају 
бити урачунати сви зависни елементи цене, као што су: царина, 
транспортни трошкови, шпедитерски трошкови, трошкови осигурања у 
транспорту и сви други зависни трошкови, као и евентуални попусти. 

5. Понуда се доставља до дана и часа одређеним у позиву за подношење 
понуда. Понуда која пристигне код наручиоца после рока (датума и часа) 
одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, 
сматраће се неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без 
даље оцене.

6. У обрасцу понуде, под тачком ''I.Општи подаци о понуђачу" на 
предвиђеним местима, уписати све тражене податке.

7. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“ - обавезно се изјаснити 
зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у 
зависности од наступа понуђача.
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под 
тачком 2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под 
истом тачком.
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа 
заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама 
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под истом тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, 
порески идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за 
сваког удруженог понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом 
понуђача), као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке.       

8. У обрасцу понуде, под тачком “III. Предметну набавку извршићемо:“ -
обавезно се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под 
тачком 1. или под тачком 2., а у зависности од наступа понуђача.
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под
тачком 2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под 
истом тачком.
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2., што значи да наступа са 
ангажовањем подизвођача, на „празним“ линијама под истом тачком 
уписати пословно име подизвођача, адресу седишта подизвођача, матични 
број подизвођача, порески идентификациони број подизвођача, име особе 
за контакт и бр. телефона подизвођача.

9. У обрасцу понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке 
које ће понуђач поверити подизвођачу:'' - понуђач је дужан да на 
предвиђеном месту упише проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, уколико ангажује подизвођача. 
Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача 
не изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под 
овом тачком.

10. У обрасцу понуде, под тачком “V. Део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача:'' - понуђач је дужан да на предвиђеном 
месту упише део предмата набавке који ће извршити преко подизвођача, 
уколико ангажује подизвођача. 
Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача 
не изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под 
овом тачком.

11. У обрасцу понуде, под тачком ''VI. Понуда се односи на целокупну 
набавку'' - не изјашњавати се, пошто нису дате опције. Самом чињеницом 
да понуђач подноси понуду, сматраће се да се понуда односи на целокупну 
набавку. Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се 
односити само на поједине позиције.  У супротном, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива.

12. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- тачка 1., алинеја 1.  – "Збир јединичних 
цена (без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ збира понуђених 
јединичних цена, узимајући у обзир јединичне цене за сваки од захтеваних 
артикала ( из обрасца структуре цена) без обрачунатог ПДВ-а, у 
динарима.

13. У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  –
уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима.

14. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 1., алинеја 3, „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)“ – уписати износ који је једнак збиру 
понуђене цене из алинеје 1. и износа припадајућег ПДВ-а из алинеје 2.

15. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 1., после текста „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима“– уписати словима износ који 
је уписан у алинеји 3.
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16. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 2. „Рок испоруке“ – уписати број
календарских дана за које ће се предметнa добра испоручити, рачунајући 
рок испоруке од дана озакључења уговора. 

17. У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 3. „Услови плаћања“ – не 
изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач
прихвата навод по истој тачки.

18. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 4. – „Гарантни рок“ – уписати 
понуђени број месеци гарантног рока. Минимум гарантног рока који је
понуђач дужан да обезбеди је 24 месеци од дана потписивања Записника о 
примопредаји изведених радова - без примедби.

      НАПОМЕНА:
Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди гарантни 
рок краћи од 24 месеци, биће одбијена као неприхватљива.

19. У обрасцу понуде под тачком VII. - тачке 5. и 6. Обрасца понуде - не 
изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач 
прихвата наводе по истим тачкама.

      Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији 
– прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   навода.    
(нпр. прецртати рок од 60 дана под тачком VII. - 6. - „Рок важење понуде“
и уписати краћи или дужи рок; или под тачком VII. - 5. - „Место испоруке“
преправити место испоруке и сл.).

      У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као 
неприхватљиве.

20. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом.
21. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац понуде,

потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се доказује 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и 
следеће попуњене и оверене обрасце:
1). Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,
2). Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из 

позива и конкрсне документације,
3). Образац бр.3. – Структура понуђене цене,
4). Образац бр.4. – Образац трошкова припреме понуде,

          5). Образац бр.5. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 
уговора за добро извршење посла,
         6). Образац бр.6. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 
уговора за отклањање недостатака у гарантном року

7.) Образац бр.7 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

   8). Образац бр8. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која 
су подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора 
парафирати и оверити и свака страница модела уговора,

9). Образац бр.9. (Референтна листа - искључиво на моделу референт 
листе наручиоца, који се доставља као посебaн документ, заједно са 
Конкурсном документацијом), 

10.)  Образац бр.10. Изјава о техничком  капацитету
          11.) Образац бр.13 Потврда о изведеним радовима

као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом.
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Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне 
документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата 
понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце 
достављати у фотокопији.
Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама, а 
које издају државни органи, организације и друга правна лица могу се 
подносити у неовереној фотокопији.
НАПОМЕНА:
Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког 
од доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује 
испуњеност услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, 
понуда која се не односи на целокупну набавку, као и понуда која се 
поднесе са неким од предвиђених образаца који су непопуњени или 
непрописно попуњени, непотписани или неоверени - сматраће се 
непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, неће се по истој 
даље поступати, односно неће се оцењивати.

22.Средства финансијског обезбеђења

Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења.

1.1. НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Средство обетзбеђења уговора за добро изрвшење посла

Понуђач се обавезује да, приликом закључења уговора, Наручиоцу преда 
бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и потписану, 
као и овлашћење купцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној банци 
у циљу њене реализације, а као средство обезбеђења за добро извршење посла, 
а која ће се продавцу вратити по потписивању Записника о примопредаји и 
уградњи предметних добара – без примедби, из чл.11. ст.1. овог Уговора. 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о јавној 
набавци, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења 
од стране понуђача. 

Средство обетзбеђења уговора за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач се обавезује да, приликом закључења уговора, Наручиоцу преда 
бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и потписану, 
као и овлашћење купцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној банци 
у циљу њене реализације, а као средство обезбеђења за добро извршење посла, 
а која ће се продавцу вратити по потписивању Записника о примопредаји и 
уградњи предметних добара – без примедби, из чл.11. ст.1. овог Уговора. 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о јавној 
набавци, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења 
од стране понуђача. 
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23. Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити 
само на поједине позиције.  

24. Понуда са варијантама није дозвољена.
25. Понуђач може поднети само једну понуду.
26. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове 

своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.
27.Врста Критеријума за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су:

           - понуђена цена ………............................ -  90 пондера,
           - рок извршења радова…………………….-10 пондера.

               УКУПНО:....….  - 100 пондера.

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која 
омогућује накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније 
услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за 
конкретан елемент критеријума.
Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове 
понуде у односу на понуду која је освојила највећи број пондера по 
конкретном елементу критеријума.

Понуђена цена:    90пондера.

Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупана понуђена цена.
Понуда са најнижом ценом бодоваће се са максималним бројем пондера 
(бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума.
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно 
нижим бројем пондера, а према формули:

Ппц =   90  х  Цмин
        Пц

Где је:
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену,
90 – максималан број пондера по овом елементу критеријума,
Цмин – најнижа понуђена цена и
Пц – понуђена цена. 
Рок извршења радова:   10 пондера.

Према овом елементу критеријума упоређиваће се понуђени рокови 
извршења радова.
Понуда са најкраћим роком завршетка предметних радова бодоваће се са 
максималним бројем пондера (бодова)  предвиђеним за овај елемент 
критеријума.
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно 
нижим бројем пондера, а према формули:

Пзр  =   10 Х Рир мин
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            Рир пон

               Где је:

Пзри – број освојених пондера по овом елементу критријума,
10 – максималан број пондера по овом елементу критеријума,
Рир мин – најповољнији понуђени рок завршетка радова (у кале   данима),
Рир пон – понуђени рок завршетка радова (у календарским данима).
У случају да понућачи наведу у својим понудама, на пр. следеће услове у 
погледу рока испоруке предметних добара:
- рок испоруке предметних добара у року од 10 – 20 календарских дана од 
дана ступања на снагу закљученог уговора и тд., као понуђени рок 
испоруке сматраће се већи број, односно неповољнији понуђени рок 
испоруке за наручиоца – 20 календарских дана, и исти ће се упоређивати 
са осталим понудама.

НАПОМЕНА: Понуда понуђача који са роком завршетка радова дужим од 
60 радних дана од дана обостраног потписивања уговора биће оцењене 
као неприхватљиве.

28. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

29. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

30. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања понуда.

31. Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року 
од три дана од дана доношења одлуке.

32. Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена 
дана када је пријем одбијен.

33. Понуђач незадовољан Одлуком о додели уговора има право поднети 
захтев за заштиту права, у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте 
одлуке. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а 
предаје наручиоцу. Захтев се може доставити непосредно, електронском 
поштом или факсом, у којим случајевима подносилац захтева мора да има 
потврду о пријему захтева од стране наручиоца, а уколико се захтев 
доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом, на 
адреси наручиоца. Уз захтев за заштиту права, подносилац захтева дужан 
је да поднесе и потврду о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара на 
рачун Буџета Републике Србије, на број рачуна: 840-742221843-57, шифра 
плаћања: 253, позив на број: 97 50-016, са назнаком сврха уплате: 
''републичка адинистративна такса''. Примерак захтева за заштиту права, 
подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. О поднетом захтеву за 
заштиту права, наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права.
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34. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 
додељен уговор у року од осам дана од дана протока рока за подношење 
захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем.

35. Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане од
предметне јавне набавке.

----------------------------------
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Образац понуде
ПК-ЈН бр.18 /13

I. Општи подаци о понуђачу:

Пословно име:__________________________________________________________
             

Облик организовања: _____________________________________________
_________________________________________________________________
(уписати одговарајући облик организовања у смислу Закона о привредним друштвима, као на
пр. А.Д., Д.О.О., ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР, Агенција и сл.)

Место седишта: _________________________________________________________
            

Адреса (улица и број): ___________________________________________________
    
Бр.т.р.: ________________________________________________________________             

Банка: _________________________________________________________________             

ПИБ бр:   _______________________________________________________________
             

Матични број: __________________________________________________________

Одговорно лице овлашћено за закључење уговора: _________________________
               

Телефон/факс:    __________ _____________________________________________  

Особа за контакт: ________________________________________________________

Интернет адреса:   _______________________________________________________ 
              

E-mail адреса: __________________________________________________________

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
радова: - Радови са материјалом на изградњи далековода 35КВ Селова -
Луковска Бања, објављеном на Порталу јавних набавки, од ......2013. године, 
неопозиво дајемо следећу: 

П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2013. године.

Понуду дајемо под следећим условима:

II. Понуду дајемо:

1. - самостално,  
  
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача):
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2.1. ______________________ _____________________________ _________________
              (навести  пословно име )                       (навести адресу седишта)                  (навести матични број)

_________________  ____________________________________________
                ( навести ПИБ)                              (навести име особе за контакт и бр. телефона)

2.2. ______________________ _____________________________ _________________
                (навести  пословно име )                       (навести адресу седишта)                  (навести матични број)

_________________  ____________________________________________
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона)

2.3. ______________________ _____________________________ _________________
                (навести  пословно име )                       (навести адресу седишта)                  (навести матични број)

_________________  ____________________________________________
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона)

           III. Предметну набавку извршићемо:

             1. -  без ангажовања подизвођача

   2. -  са ангажовањем подизвођача и то: 

2.1. ______________________ _____________________________ _________________
                (навести  пословно име )                       (навести адресу седишта)                  (навести матични број)

_________________  ____________________________________________
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона)

2.2. ______________________ _____________________________ _________________
                (навести  пословно име )                       (навести адресу седишта)                  (навести матични број)

_________________  ____________________________________________
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона)

2.3. ______________________ _____________________________ _________________
                (навести  пословно име )                       (навести адресу седишта)                  (навести матични број)

_________________  ____________________________________________
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона)

     

IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ .

V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ .
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VI. Понуда се односи на целокупну набавку. 

VII. Услови:

1. Понуђена цена: 

    -  Збир свих јединичних цена (без обрачунатог ПДВ-а)……___________________ 
динара,
    -  Износ ПДВ-а ………..………………...…........................_______________________ 
динара,
    -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом).._______________________
динара.

(УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _________________
_______________________________________________________________________). 

Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима царине, трошковима 
транспорта опреме који испоручује продавац, као и са свим осталим зависним 
трошковима, који се односе на предмет јавне набавке.

   2. Рок извршења радова: ___________ календарских дана од дана 
закључења уговора.

3. Услови плаћања: 45 дана од дана потписивања и овере привремених, 
односно окончане ситуације.

4. Гарантни рок: _________ месеци од дана примопредаје објекта.

5.  Место извршења радова: Селова

6. Рок важења понуде:  60  дана од дана отварања понуда.

За понуђача,

(м.п.)              _______________________
   (потпис)

ПРИЛОГ:                                                                                                                                                                 
1. Образац бр.1,                                                                                                     
2. Образац бр.2,
3. Образац бр.3,
4. Образац бр.4, 
5. Образац бр.5, 
6. Образац бр.6 -
7. Образац бр.7,,
8. Образац бр.8. - Модел уговора,
9. Образац бр.9, (Референтна листа - искључиво на моделу референт листе 

наручиоца),
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10.Образац бр.10 Изјава о техничком капацитету
11.Образац бр. 13 Потврда о изведеним радовима
12. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
регистра надлежног Привреног суда,
13. Извод из казнене евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне

полицијске управе Министарства унутрашњих послова,
14. Потврда надлежног суда да није изречена мера забране обављања 

делатности или Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа 
није регистровано, да је изречена мера забране обављања делатности.

15. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени 
доспели порези и доприноси и Уверења надлежне локалне самоуправе да су 
измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, 

16.____________________________________,
17.____________________________________,
18.____________________________________.
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Образац бр.1.

ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О.
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПРОКУПЉЕ"

ПРОКУПЉЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________

МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________

УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно члану 26. 
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајемо следећу

И  З  Ј  А  В  У
О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим неопозиво изјављујемо да испуњавамо да понуду подносимо независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке радова: - Радови са 
материјалом на изградњи далековода 35КВ Селова - Луковска Бања, ПК-ЈН
бр18/13), док се у друге сврхе не може користити.

                                                                                                   За понуђача,                                                                   

               (м.п.)               _________________________
                                                                                                                      (потпис)
                                                                                                   

_________________________
              (читко навести име и презиме)

_________________________                                                                  
            навести функцију)

У __________________,

Дана ____.____. 2013. године.
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Образац бр.2.

ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О.
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПРОКУПЉЕ"

ПРОКУПЉЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________

МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________

УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________

И  З  Ј  А В  А

Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - (ПК-ЈН бр18/13), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку добра: набавка радова и добара: 
- Радови са материјалом на изградњи далековода 35КВ Селова - Луковска 
Бања -.

    За понуђача,

                                                           (м.п.)                             _______________________
       (потпис)

_______________________
            (читко навести име и презиме)

_______________________
            (навести функцију)

У _______________,

Дана ____.____. 2013. године.
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На основу чл. 61. ст.4. тач: 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77., Закона о јавним 

набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач: 5), чл.10., чл.21., 
чл.22., чл.23. и чл.24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13), одређују се услови и доноси се упутство:

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Овим се одређују обавезни и додтани услови сходно чл.75 и 76. Закона о 
јавним набавкама, као и упутство како се доказује испуњености тих услова и
прописују се документа као докази која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете 
понуде, а којим доказује испуњеност тих услова, сходно чл. 77. Закона о јавним 
набавкама.

Право на учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци имају сва домаћа 
и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. и 76. Закона о 
јавним набавкама, а у складу са овом Конкурсном документацијом.

Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе, наведене у овом 
упутству, сматраће се непотпуном и као таква, биће одбијена као 
неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати.

Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али 
којима не доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима 
не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна 
понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене.

I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75.
и чл. 77. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1). Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;

Доказ: 

- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привреног 
суда.

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов.
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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;

Доказ:

- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре.

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно Уверења 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 заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре.

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.

- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно Уверења 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.

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.

3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

Доказ:

- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку.

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног 
суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде 
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Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности.

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку.

- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Потврде прекршајног 
суда да му није изречена мера забране обављања одрећених послова.

Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда за предметну јавну набавку.

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;

Доказ:

- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Уверења Пореске 
управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверења Пореске 
управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.

- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Уверења Пореске 
управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда.

II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76.
и чл. 77. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1). Да против понуђача није покренут поступак стечаја, нити поступак 
ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

Доказ:
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Понуђач је дужан доставити Потврду Агенције за привредне регистре

2). Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом

НАПОМЕНА: Под довољним кадровским капацитетом сматра се да понуђач има
запослено на одређено и неодређено време са пуним радним временом пре 
објављивања јавног позива:

-Понуђач мора имати у радном односу најмање 2 дипломирана инжењера
електротехнике, са лиценцом 451,

- Понуђач мора поседовати најмање 20 монтера оспособљених и здравствено
способних за рад на висини.

Доказ:

1.Изјава одговорног лица  понуђача o укупном броју упослених радника, именима и 
презименима упошљених лица. (на обрасцу понуђача)
2. Фотокопије Обрасца М3А, као и фотокопију радних књижица, за најмање тројицу 
електромонтера који морају имати најмање једну годину радног стажа на истим 
пословима
3.Фотокопија важеће лиценце одговорног извођача радова.
4.Понуђач доставља копију важећег лекарског уверења и обрасце М3, којима
доказује да је сваки од монтера засновао радни однос код Понуђача најмање
један месец пре пријема позива за понуду.

3.) Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

НАПОМЕНА:  Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом уколико је у
претходних пет пословних година 2008.2009. 2010, 2011. и 2012.изводио 
електромомтажне радове на ДВ 35кV или вишег напонског нивоа.

Доказ:
Списак изведених електромонтажних радова добара и извршених на ДВ 35 кV или 
вишег напонског нивоа за последњих пет година,, са појединачним износима 
закључених уговора, укупним вредностима по годинама и укупној вредности 
закључених уговора за свих пет година, са датумима закључења уговора и 
потврдама наручиоца, (референтна листа на обрасцу наручиоца).

4. ) Понуђач располаже довољним техничким  капацитетом

НАПОМЕНА: Под довољним техничким капацитетом сматра се да понуђач поседује 
следећу техничку опремљеност и апаратуру
:

1. Теренско возило за превоз радника
2. Багер/булдожер/комбинирка
3. Вучно кочиона машина – комада 2 – за силу минимум од 3 тоне
4. Комплет алата за електро радове (сајле, тирфори, пулифти, котураче)
5. Камион са руком
6. Агрегат
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7. Камион за превоз терета

Доказ:

Као доказе понуђач треба приложити
За позиције 1,2,5,и 7 копије саобрацајних дозвола и слике
За позиције 3 и 5 одговарајући стручни налаз – везано за безбедност и здравље на
раду + фотографије
За позицију 4 – књиговодствена листа

Изјава о техничком капацитету (на обрасцу наручиоца)

Све машине и алати које буде користио приликом изградње морају бити
исправни и са одговарајућим дозволама и сертификатима. Лица која рукују
машина и возилима морају бити за то обучена, са одговарајућим дозволама
Понуђач уз понуду обавезно предаје и попуњену табелу.

У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, поднети све 
предвиђене доказе за сваког од удружених понуђача под редним бројевима 1, 
2, 3, и 4,  достављени докази ће се ценити кумулативно. Понуђач који је 
одређен за стожера доставља и изјаву наведену под редним бројем 10.
-  под бројем 9, потребно је да подизвођач располаже неопходним пословним 
капацитетом, тј. да  је у периоду од претходнe пет године  2008,2009,2010, 
2011. и 2012.испоручио извео електромонтажне радове и добра на ДВ 35 кV у 
најмање 10 (десет) ДВ 35кV или вишег напонског нивоа,  о чему као доказ 
доставља следеће доказе:

- Списак изведених електромонтажних радова  на ДV 35кV или вишег напонског 
нивоа за 2008,2009, 2010, 2011. и 2012   , са појединачним износима закључених 
уговора, укупним вредностима по годинама и укупној вредности закључених 
уговора за све три године,са датумима закључења уговора, листама купаца -
наручиоца и потврдама купаца - наручиоца, (референтна листа на обрасцу 
наручиоца)  ,  

Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са 
овим Обрасцем - сматраће се неисправном и као таква, биће одбијена без 
даље оцене.
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ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Понуда са подизвођачем

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за 
учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Напомена:
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 

извршење обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење 
уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Напомена:
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе за подизвођача 

- сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.

- Заједничка понуда

У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све 
предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. 
ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Напомена:
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено

солидарно према наручиоцу.

Напомена:
Заједничка понуда односно понуда групе понуђача који не доставе све 

предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена 
без даље оцене.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона 
о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), понуђач може, уместо доказа, приложити 
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе.

Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети 
сви тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом
о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као 
неприхватљива и иста се даље неће разматрати, односно оцењивати. 

---------------------------------      
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II.  СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА

(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,

МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДАЛЕКОВОДУ

 Назив далековода: ДВ 35 кВ ТС 35/10 кВ “СЕЛОВА” -
                                                                 ТС 35/10 кВ “ЛУКОВСКА БАЊА”;

 Номинални напон: 35 кВ;

 Проводници: Ал-Че 3x95/15 мм2; (6:1)

 Максимално напрезање
фазних проводника: 9 даН/мм2;

 Заштитно уже: ОПГW 42 мм2;

 Максимално напрезање
заштитног ужета: 20 даН/мм2;

 Изолатори: ЗНСи 36 кВ;

 Опрема за прихватање: вруће поцинкована, “Далековод”

 Стубови: Армирано бетонски, центрифугирани,
“тип Карпош” – Скопље

 Темељи:            Бетонски и армирано бетонски, блок 
фундаменти;

 Притисак ветра на вод: 75 дан/мм2;

 Додатно оптетећење: 1,6 x 0,18 d (даН/м; мм);

 Број носећих стубова: 51 комада;

 Број затезних стубова: 31 комада;

 Дужина трасе:           14 566,60 м

 Средњи распон:           182 м
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Изградња надземног 35 кВ вода започета је давне 1991 године од стране 
извођача радова “КАРПОШ” из Скопља која је израдила пројектно-техничку
документацију и извела грађевинске радове са својим материјалом (стубови, 
бет. темељи и уземљење), за који је и издата дозвола за изградњу бр. 05-351-
231/90 дана 28.03. 1991 године од стране надлежног органа СО Куршумлија у 
складу са тадашњим законским прописима . 

Потребно је  :

Замена комплетне овисне опреме за затезно и носеће прихватање Алч 
проводника (која је уграђена на стубовима),Испорука и уградња нове овесне 
опреме ,развлачење и затезање проводника . 

  

ред. 
Бр.

ОПИС РАДОВА
јед. 
мера количина

јединична 
цена

укупна 
цена          

(у дин.)

1. Демонтажа једноструког носећег 
изолаторског (К3) ланца са конзоле 
бетонског 35КВ стуба са одлагањем у 
камиону инвеститора на градилишту..

kg. 111

2. Демонтажа двоструког носећег изолаторског 
(К3) ланца са конзоле бетонског 35КВ стуба 
са одлагањем у камиону инвеститора на 
градилишту..

kom. 24

3. Демонтажа једноструког затезног  
изолаторског (К3) ланца са конзоле 
бетонског 35КВ стуба са одлагањем у 
камиону инвеститора на градилишту..

kom. 111

4. Демонтажа двоструког затезног изолаторског 
(К3) ланца са конзоле бетонског 35КВ стуба 
са одлагањем у камиону инвеститора на 
градилишту..

kom. 126

5. Набавка, испорука и уградња једноструког 
композитног силиконског носећег ланца са 
појачаном електричном заштитом типа  ZNSi  
- JNp 36 kV (електричне чврстоће 80 kN) са 
клинастом (носећом)  стезаљком 95 mm², “U” 
стременом, виљушком са тучком и носачем 
са горњим заштитним рогоми гнездом са 
очком са носачем и доњим заштитним рогом  
према SRPS EN 60071-1., комплет радови и 
материјал.

kom. 84

6. Набавка, испорука и уградња двоструког 
композитног силиконског носећег ланца са 
појачаном електричном и механичком 
заштитом типа  ZNSi  - DNp 36 kV  

kom. 67
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(електричне чврстоће 120 kN)са клинастом 
(носећом)  стезаљком 95 mm², “U” 
стременом, јармовима са избушеним рупама 
за рогове, доњи и горњи заштитни рог према 
SRPS EN 60071-1., комплет радови и 
материјал.

7. Набавка, испорука и уградња једноструког 
композитног силиконског затезног ланца са 
појачаном електричном заштитом типа  ZNSi  
- JZp 36 kV  (електричне чврстоће 80 kN)са 
вијичном (пиштољ) стезаљком 95 mm², анкер 
завртњем, носачем заставице и заставицом
према SRPS EN 60071-1. , комплет материјал 
и радови.

kom. 99

8. Набавка, испорука и уградња (израда 
струјних веза) Al струјна стезаљка 95/3, 
комплет материјал и радови. kom. 87

9. Набавка, испорука и уградња (израда 
струјних веза) Al струјна стезаљка 95/3, 
комплет материјал и радови. kom. 192

10. Набавка, испорука и уградња (израда 
струјних веза) Al зубаста стезаљка 95 mm², 
комплет материјал и радови. kom. 36

11. Набавка , испорука и уградњња Al  зарезне 
спојнице ZSD 95- 658 mm (настављање Алч 
проводника), комплет материјал и радови. kom. 21

12. Уградња Аlč проводника 95/15 mm²,  
развлачење и монтажа Аlč проводника на 
котураче остављање у стању мировања 
развучене проводнике  минимум 24 h , 
затезање проводника  извести према датим  
силама у таблцама, са израдом затезног и 
носећег прихватања.

kom. 17000

13. Израда приступних путева мет 1000

           В. Рок завршетка радова:

Према прихваћеној понуди изабраног понуђача. Максимални рок завршетка 
радова је 60 радних дана од дана обостраног потписивања уговора.

НАПОМЕНА: Понуда понуђача који са роком завршетка радова дужим од
60 радних дана од дана обостраног потписивања уговора биће оцењене 
као неприхватљиве.

Г.  Место извршења:

ДВ 35КV Селова Луковска Бања у Селови
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Д.  Гарантни рок:
      

Минимум гарантног рока који је понуђач дужан да обезбеди је 24 месеца.

НАПОМЕНА:
Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди гарантни рок 
краћи од 24 месеца, биће оцењена као неприхватљива.

----------------------------
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На основу чл. 61. ст.4. тач:7) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), 
као и на основу чл.2. ст.1. тач: 9), чл.11. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), прописује се и доноси се:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин како се попуњава oбразац Структуре понуђене цене (у 
даљем тексту: Структура цене) од стране понуђача.

1. Образац Структуре понуђене цене сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач преузима са конкурсном 
документациjом.
     2.  Образац Структуре понуђене цене попуњава се на српском језику.
     3.  Образац Структуре понуђене цене попуњава се читко, штампаним словима.
     4.  Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 

захтева наручиоца.
    5. У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.________ од 

_________ 2013. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и 
датум које је понуђач уписао у обрасцу понуде.         

    7. У датој табели, у колони бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а (динара)“ –
уписати појединачну цену, према датој јединици мере, за сваку врсту робе 
(услуге) понаособ.

     8. У датој табели, у колони бр.6 - „Износ без ПДВ-а (динара), “ – уписати износ 
који одговара производу потребних количина уписаних у колони бр.4 -
„Количина, Укупно “ и јединичних цена уписаних у колони бр.5  -„Јединична 
цена без ПДВ-а (динара)“ (колона 4 Х 5 ).

     9. У реду „УКУПНО:“ – бројчано уписати износ који представља збир износа свих 
позиција из колоне бр.6 - „Износ без ПДВ-а“.

   10. У реду „ПДВ %“ – бројчано уписати износ обрачунатог ПДВ-а на основицу коју 
представља укупан износ из реда „УКУПНO - без ПДВ-а“.

  11. У реду „ЗА УПЛАТУ“ – уписати бројчани износ који представља збир износа из 
реда „УКУПНO - без ПДВ-а“ и износа обрачунатог ПДВ-а, уписаног у реду 
„ПДВ %“. 

    12. У Обрасцу Структуре цене, испод дате Табеле, на "празној" линији после 
текста "Понуђена цена за уплату и словима'' - уписати словима износ који је 
уписан у Табели, у реду „ЗА УПЛАТУ“

13. У случају постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама, 
меродавна ће бити јединична цена изказана у тој истој позицији. У том 
случају, наручилац ће уз сагласност понуђача извршити исправан обрачун 
укупне цене у конкретној позицији, као и корекцију укупне понуђене цене, а у 
складу са извршеном корекцијом. 

-----------------------------
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Образац структуре понуђене цене

Образац бр.3.

ПК-ЈН бр.18/13

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
добaра: - набавка радова и добара: - Радови са материјалом на изградњи 
далековода 35КВ Селова - Луковска Бања ПК - ЈН бр. 18./13, а на основу наше 
понуде, под бр.______________ од ______________ 2013. године, достављамо Вам

  

ред. 
Бр.

ОПИС РАДОВА
јед. 
мера количина

јединична 
цена

укупна 
цена          

(у дин.)

1. Демонтажа једноструког носећег 
изолаторског (К3) ланца са конзоле 
бетонског 35КВ стуба са одлагањем у 
камиону инвеститора на градилишту..

kg. 111

2. Демонтажа двоструког носећег изолаторског 
(К3) ланца са конзоле бетонског 35КВ стуба 
са одлагањем у камиону инвеститора на 
градилишту..

kom. 24

3. Демонтажа једноструког затезног  
изолаторског (К3) ланца са конзоле 
бетонског 35КВ стуба са одлагањем у 
камиону инвеститора на градилишту..

kom. 111

4. Демонтажа двоструког затезног изолаторског 
(К3) ланца са конзоле бетонског 35КВ стуба 
са одлагањем у камиону инвеститора на 
градилишту..

kom. 126

5. Набавка, испорука и уградња једноструког 
композитног силиконског носећег ланца са 
појачаном електричном заштитом типа  ZNSi  
- JNp 36 kV (електричне чврстоће 80 kN) са 
клинастом (носећом)  стезаљком 95 mm², “U” 
стременом, виљушком са тучком и носачем 
са горњим заштитним рогоми гнездом са 
очком са носачем и доњим заштитним рогом  
према SRPS EN 60071-1., комплет радови и 
материјал.

kom. 84

6. Набавка, испорука и уградња двоструког 
композитног силиконског носећег ланца са 
појачаном електричном и механичком 
заштитом типа  ZNSi  - DNp 36 kV  
(електричне чврстоће 120 kN)са клинастом 
(носећом)  стезаљком 95 mm², “U” 

kom. 67
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стременом, јармовима са избушеним рупама 
за рогове, доњи и горњи заштитни рог према 
SRPS EN 60071-1., комплет радови и 
материјал.

7. Набавка, испорука и уградња једноструког 
композитног силиконског затезног ланца са 
појачаном електричном заштитом типа  ZNSi  
- JZp 36 kV  (електричне чврстоће 80 kN)са 
вијичном (пиштољ) стезаљком 95 mm², анкер 
завртњем, носачем заставице и заставицом
према SRPS EN 60071-1. , комплет материјал 
и радови.

kom. 99

8. Набавка, испорука и уградња (израда 
струјних веза) Al струјна стезаљка 95/3, 
комплет материјал и радови. kom. 87

9. Набавка, испорука и уградња (израда 
струјних веза) Al струјна стезаљка 95/3, 
комплет материјал и радови. kom. 192

10. Набавка, испорука и уградња (израда 
струјних веза) Al зубаста стезаљка 95 mm², 
комплет материјал и радови. kom. 36

11. Набавка , испорука и уградњња Al  зарезне 
спојнице ZSD 95- 658 mm (настављање Алч 
проводника), комплет материјал и радови. kom. 21

12. Уградња Аlč проводника 95/15 mm²,  
развлачење и монтажа Аlč проводника на 
котураче остављање у стању мировања 
развучене проводнике  минимум 24 h , 
затезање проводника  извести према датим  
силама у таблцама, са израдом затезног и 
носећег прихватања.

kg. 17000

13. Iзрада приступних путева met 1000

УКУПНО МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ :
ПДВ  20 %
УКУПНО ЗА УПЛАТУ  :
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Образац трошкова припреме понуде

Образац бр.4.

ПК-ЈН бр.18/13

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: - набавка радова и добара: - Радови са материјалом на изградњи 
далековода 35КВ Селова - Луковска Бања , ПК-ЈН 18/13, достављамо Вам

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин:

1. Образац трошкова припреме понуде сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач преузима са конкурсном 
документациjом.

2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику.
3. Oразац трошкова припреме понуде попуњава се читко, штампаним словима 
и цена се исказује у динарима и бројчано.
4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и 

модела:'' у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 

1 2 3 4

Ред.        
Бр.

Назив трошкова припреме понуде
Цена без   
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

(динара) (динара)

1. Трошкови израде узорака и модела:

2.
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:

3.

Остали непоменути трошкови:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

___________

___________

___________

___________

___________

__________

___________

___________

___________

___________

УКУПНО за трошкове припреме понуде:
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када наручилац од понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то 
само ако су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 
уколико наручилац од понуђача не захтева доставу узорака и модела уз понуду - не 
изјашњавати се на овој позицији. 

5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:'' у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у 
случају када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а
обезбеђења (нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева 
доставу средства обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији. 

6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:'' у 
колони 2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач 
имао приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих 
трошкова није било - не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано 
исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео 
остале трошкове, уколико осталих трошкова није било -  не изјашњавати се на овим 
позицијама.

7. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“ – у колони 3., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без 
ПДВ-а“.

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“ – у колони 4., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са 
ПДВ-ом“.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова.

     За понуђача,

                                                           (м.п.)                             _______________________
      (потпис)

_______________________
          (читко навести име и презиме)

_______________________
              (навести функцију)

У ______________________,

Дана ____.____. 2013. године.
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Oбразац бр.5.

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о.
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________

МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________

УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________

И  З  Ј  А  В  А

Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке радова: - Радови са материјалом на 
изградњи далековода 35КВ Селова - Луковска Бања у  отвореном поступку, ПК-
ЈН 18/13, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења 
уговора за добро извршење посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и 
овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу 
наплате. 

    
    За понуђача,

                                                           (м.п.)                             _______________________
      (потпис)

_______________________
          (читко навести име и презиме)

_______________________
              (навести функцију)

                                                                                                           
У _____________,

Дана ___.___. 2013. године.
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Образац бр.6.

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о.
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________

МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________

УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________

И  З  Ј  А  В  А

Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке радова: - Радови са материјалом на 
изградњи далековода 35КВ Селова - Луковска Бања у  отвореном поступку, ПК-
ЈН 18/13, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, ради отклањања грешака у гарантном року, 
као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и 
подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате. 

                                                                                                         
За понуђача,

                                                           (м.п.)                             _______________________
      (потпис)

_______________________
          (читко навести име и презиме)

_______________________
           (навести функцију)

                                                                 
У _____________,

Дана ___.___. 2013. године.
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Образац бр.7

СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(ПK-ЈН 18/13)

Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набаваке 
добара: - набавка радова и добара: - Радови са материјалом на изградњи далековода 35КВ Селова - Луковска Бања, у 
отвореном поступку, ПК-ЈН 18 /13,

Групу понуђача чине следећи чланови: _________________________________
              ( навести назив првог члана - носиоца посла)

_________________________________; ____________________________________; 
       ( навести назив другог удруженог члана)                               ( навести назив трћрг удруженог члана)

1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 
пред наручиоцем: 

   Навести назив:                             ________________________________

    Место седишта:                           ________________________________

    Улица и број:                                ________________________________

    Матични број:                               ________________________________

    ПИБ број:                                     ________________________________
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________________________________________________________________________

2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор:
   
   Навести назив:                             ________________________________

    Место седишта:                           ________________________________

    Улица и број:                                ________________________________

    Матични број:                               ________________________________

    ПИБ број:                                     ________________________________

   Одговорно лице понуђача
   Овлашћено за закључење уговора:______________________________
________________________________________________________________________

3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења:
   
   Навести назив:                             ________________________________

    Место седишта:                           ________________________________

    Улица и број:                                ________________________________

    Матични број:                               ________________________________

    ПИБ број:                                     ________________________________

________________________________________________________________________

4. Понуђач који ће  издати рачун:
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   Навести назив:                             ________________________________

    Место седишта:                           ________________________________

    Улица и број:                                ________________________________

    Матични број:                               ________________________________

    ПИБ број:                                     ________________________________

________________________________________________________________________

5. Рачун на који ће бити извршено плаћање:
   
   Број текућег рачуна:                   ________________________________

    Назив  банке:                               ________________________________

    Навести назив понуђача:            ________________________________

    Место седишта:                            ________________________________

    Улица и број:                                ________________________________

    Матични број:                               ________________________________

    ПИБ број:                                     ________________________________

________________________________________________________________________

6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за итзвршење уговора:

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



38 од 53

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да неће вршити промену чланова групе понуђача, 
након отварања понуда.

Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадене промена члана/ова групе понуђача, након отварања понуда, 
целокупну нашу заједничку понуду оцени неприхвттљивом и као такву одбије, без даље овцене.
Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно је одређен за носиоца посла (стожера) наведене 
групе понуђача ( конзорцијума), те да ће, у име групе понуђача  (конзорцијума), потписати и оверавати све обрасце из конкурсне 
документације, а који се односе на понуђача.

                                                                                            Група понуђача,

                                                                                                1. Носилац посла (стожер)

                                                              (м.п.)                       _________________________
                                                                                                            (потпис одг. лица)    
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                                                                                                2. Други члан групе понуђача,

                                                              (м.п.)                       _________________________
                                                                                                            (потпис одг. лица)    

                                                                                       3.  Трећи члан групе понуђача                                                              

                                                              (м.п.)                       _________________________
                                                                                                            (потпис одг. лица)    

У _______________,

Дана ___.___. 2013. године.

НАПОМЕНА: Овај споразум (Образац бр. 7) подносити само у случају подношења заједничне понуде.
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Образац бр.9.
ПОНУЂАЧ:

Назив понуђача: ___________________________
Место седишта:  ___________________________

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
За јавну набавку радова и добара:   - Радови са материјалом на изградњи далековода 35КВ Селова - Луковска Бања -

.- (ПК - ЈН бр. 18/13)

Подносилац захтева је, у току 2008,2009, 2010, 2011. и 2012. године, закључио одговарајуће уговоре и испоручио радова и 
добара:   - Радови са материјалом на изградњи далековода 35КВ Селова - Луковска Бања " у Селови /!0 kV и објектима 
вишег напонског нивоа како ниже следи: 

Ред.
Бр.

Назив наручиоца добара 
и услуга

Место
седишта  
наручиоца 
радова

Контакт
телефон
наручиоца 
радова

Напонски ниво и 
назив ТС

Датум
Закључења 
уговора

Вредност 
изведених
радова

(у динарима 
без ПДВ-а)

     
    За 2008. годину:

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

Свега за 
2008. годину

Ред.
Бр.

Назив наручиоца добара 
и услуга

Место
седишта  
наручиоца 
радова

Контакт
телефон
наручиоца 
радова

Напонски ниво и 
назив ТС

Датум
Закључења 
уговора

Вредност 
изведених
радова

(у динарима 
без ПДВ-а)

     
    За 2009. годину:

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

Свега за 
2009. годину

Ред.
Бр.

Назив наручиоца добара 
и услуга

Место
седишта  

Контакт
телефон

Напонски ниво и 
назив ТС

Датум
Закључења 

Вредност 
изведених
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наручиоца 
радова

наручиоца 
радова

уговора радова
(у динарима 
без ПДВ-а)

     
    За 2010. годину:

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

Свега за 
2010. годину

За 2011. годину:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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НАПОМЕНА:
Подносилац захтева-понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајуће доказе: потврде купаца -

наручиоца и фотокопије прве и задње стране уговора, односно стране на којима се виде уговорне стране, предмет уговора, 

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Свега за
2011. годину

    За 2012. годину:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Свега за 
2012. годину
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вредност уговорених и изведених радова и потписи наручиоца радова и извршиоца радова, са окончаним (привременим) 
ситуацијама.

Редни бројеви су дати као предложени образац, што значи да се број позиција може кориговати (повећати или смањити) 
према стварном стању код подносиоца захтева-понуђача.

Уколико је наручилац – ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о., огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПРОКУПЉЕ" у Прокупљу,  означен 
као наручилац радова, није потребно достављати поменуту потврду наручиоца радова, већ је потребно само навести све 
тражене податке из табеле. 

За понуђача,

( м. п. )                                        __________________________
У ________________________,
Дана, ___.___. 2013. год
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Образац бр.8.
Модел уговора

У  Г  О  В  О  Р
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

(ПК - ЈН бр.18/13)

1. ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“-ПРОКУПЉЕ  у 
Прокупљу, са седиштем у ул. „Кнеза Милоша“ бр.36 а, са ПИБ-ом 104196932, са т.р. 
бр. 160-15603-21  код Intesa банке, које заступа директор  Иван Гашић, дипл.екон., 
као наручиоца посла, с једне стране     

       
2. __________________________________________________________ из 

_____________________ ул.___________________________________ бр .______, са 
ПИБ-ом __________________, са матичним бројем ______________________, са т.р. 
број __________________________ код ________________ (банке), које заступа 
директор ______________________________, као извођача радова, с друге стране. 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Чл.1.

Уговорне стране заједнички констатују да је извођач радова изабран од стране 
наручиоца посла за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова: -
Радови са материјалом на изградњи далековода 35КВ Селова - Луковска Бања
" у Селови - ЈН бр.18/13).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Чл.2.

Предмет овог уговора јесу електромонтажни радови nа изградњи далековода 
35 КВ Селова''- Луковска Бања,   а у свему према захтевима и техничким условима 
инвеститора из Конкурсне документације за предметну јавну набавку, односно
Обрасцу структуре цене, који је саставни део конкурсне документације и прихваћене 
понуде извођача радова под бр.________________ од ___.___. 2013. године, а која 
документа се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део. 

                                       
                                                                                                ________________________

            (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача)
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Чл.3.

Инвеститор наручује радове и робу која чини предмет овог уговора и уједно 
уступа извођачу радова да изведе радове ближе описане у претходном члану овог 
уговора, а извођач радова прихвата и уједно се обавезује да исте радове изведе за 
рачун инвеститора,  у свему према условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и своје понуде.

Количина, врста и квалитет радова које ће извођач извести, одређени су у 
Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је саставни део 
конкурсне документације. 

Чл.4.

Извођач радова обавезује се да све радове који чине предмет овог уговора 
изведе својим материјалом, радном снагом и средствима рада.

Нестављање приговора на квалитет материјала и квалитет изведених радова 
у току извођења радова, не одузима право инвеститору да стави такве приговоре 
приликом примо-предаје радова.

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Чл.5.

Уговорне стране су сагаласне да уговорена цена, односно предрачунска 
вредност предмета овог уговора, износи:

- укупно _____________________ динара, без обрачунатог ПДВ-а, односно
-

           -   укупно _____________________ динара, (и словима: ___________________ 
______________________________________________________), са обрачунатим 
ПДВ-ом, у свему према прихваћеној понуди извођача радова, а према појединачним 
ценама за поједине позиције из Обрасца стуктуре цене за извођења  радова који су 
предмет ове јавне набавке.

                                       
Предрачунска вредност подразумева и трошкове транспорта материјала, 

монтаже материјала, затим трошкови радне снаге и средстава рада  до места 
извођења радова.   

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Чл.6.

Инвеститор се обавезује да плаћање врши на начин и у року из прихваћене 
понуде извођача радова, а на основу привремених (месечних), окончане ситуације, 
као и потписаног Записника о примопредаји – без примедби. 

                                                                                                ________________________
    (м.п.)                   (потпис одг. лица понуђача)
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Уговорена цена доспева за наплату на дан наведен у прихваћеној понуди 
извођача радова, а након достављања привремених (месечних), односно окончане 
ситуације и потписивања Записника о примопредаји – без примедби.

Евентуално захтевани износ на име аванса, инвеститор се обавезује да 
исплати према прихваћеној понуди извршиоца радова, а остатак у року од 8 дан од 
дана достављања привремених (месечних), односно окончане ситуације и 
потписивања записника о примопредаји - без примедби.

Плаћање ће се извршити безготовински, уплатом на текући рачун извођача 
радова.

                                                                                         
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Чл.7.

Извођач радова обавезује се да радове који су предмет овог уговора изведе 
на објекту ДВ 35КВ "Селова - Луковска Бања " у Селови

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА
Чл.8.

Извођач радова обавезује се да све радове описане у чл.1. овог уговора 
изврши у року од ________ радних дана, од дана увођења у посао.  

Уговорне стране су се сагласиле да је рок завршетка радова битан елемент 
овог уговора.
                                         

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Чл.9.

Поред већ наведених, инвеститор има и следеће обавезе:
- да обезбеди све потребне сагласности и дозволу за извођење предметних 

радова,
- да извођача радова уведе у посао,
- да извођачу радова достави решење о именовању надзорног органа за 

предметне радове и врши надзор,
- да лице које је именовано за надзорни орган, изврши записничку примо-

предају објекта, по завршетку радова и
- да изврши и друге обавезе који су предвиђени овим уговором.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Чл.10.

Поред већ наведених, извођач радова има и следеће обавезе:

                                                                                                   
________________________

            (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача)
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-  да испоручи сав материјал и пратећу опрему, у складу са конкурсном 
документацијом и прихваћеном понудом извођача радова,

- да се уведе у посао и отпочне са извођењем радова у року од три дана од 
дана закључења овог уговора,

- да инвеститора писмено обавести о лицу које је одредио за руководиоца 
радова, 

- да радове који чине предмет овог уговора, изведе у складу са важећим 
прописима, техничким условима и нормативима, као и у складу са 
обавезним стандардима за ову врсту радова,

- да уредно води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу 
инспекције, 

- да обезбеди и преда инвеститору све потребне атесте за уграђени 
материјал и опрему,

- као и да изврши и друге обавезе које су предвиђене овим уговором.
                                                                

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РАДОВА

Чл.11.

Квантитативни и квалитативни пријем материјала и пратеће опреме, као и 
изведених радова извршиће заједничка комисија у року од три дана од дана 
завршетка радова, састављена од по најмање једног представника уговорних 
страна, у моменту пријема радова, записничким путем.  

Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
изведеним радовима, а који су предмет овог уговора, као и у испоруци материјала и 
пратеће опреме, инвеститор има право да одбије пријем радова, с тим што је дужан 
да извођачу одмах на то укаже, а извођач радова обавезује се да исте отклони у 
року од 10 дана од дана утврђивања одступања - о свом трошку и радове усагласи 
са техничком документацијом, условима из конкурсне документације и прихваћене 
понуде извођача радова.                                                                 

                                                   
ГАРАНЦИЈА

Чл.12.

Извођач радова гарантује инвеститору за изведене радове и уграђени 
материјал и опрему.

Гарантни рок за радове и материјал који су предмет овог уговора је _____ 
године  од дана извршене примо-предаје радова.    
           Извођач радова обавезује се да, у гарантном року, отклони све недостатке 
извршених радова и уграђеном материјалу и пратеће опреме, одмах по 
пријављивању недостатака, а најкасније у року од 10 дана, као и да ће инвеститору 
надокнадити сву штету коју би услед квалитативних недостатака била проузрокована 
инвеститору.

________________________
            (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача)
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА
Чл.13.

Извођач радова обавезује се да, приликом закључења овог уговора, 
инвеститору преда бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену 
и потписану, као и овлашћење инвеститору за попуњавање исте и њено подношење 
надлежној банци у циљу њене реализације, а као средство обезбеђења за повраћај 
(евентуално) уплаћеног аванса.

Извођач радова обавезује се да, приликом закључења овог уговора, 
инвеститору преда бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену 
и потписану, као и овлашћење инвеститору за попуњавање исте и њено подношење 
надлежној банци у циљу њене реализације, а као средство обезбеђења за добро 
извршење посла, а која ће се извођачу радова вратити по потписивању Записника о 
примопредаји  – без примедби, из чл.11. ст.1. овог Уговора.

Приликом закључења овог уговора, поред меница из претходних ставова, 
извођач радова обавезује се да инвеститору преда и бланко сопствену (соло) 
меницу, без протеста, прописно потписану и оверену, као и овлашћење инвеститору 
за попуњавање исте менице и њено подношење надлежној банци у циљу њене 
реализације, као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, а 
која ће се инвеститору вратити по истеку гарантног рока и периода од месец дана по 
истеку гарантног рока, рачунајући почев од дана извршене примо-предаје радова –
без примедби.   

                                                       

УГОВОРНА КАЗНА

Чл.14.

Уколико извођач радова, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи потребан материјал и пратећу опрему, као и не изврши радове који чине 
предмет овог уговора у уговореном року, исте радове може извршити у даљем року 
од    10 дана, у ком случају инвеститор има право на уговорну казну због 
неблаговременог извршења овог уговора, у висини од 0,5% од уговорене цене (са 
обрачунатим ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 5% од 
уговорене цене (предрачунске вредности радова), активирањем сопствене (соло) 
менице извођача радова.  

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе инвеститора да извођача 
радова обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да 
ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извођач радова дужан да плати 
инвеститору уговорну казну, без икакве претходне опомене инвеститора. 

Чл.15.

Уколико извођач радова, из било којих разлога, не изведе радове који чине 
предмет овог уговора у складу са овим уговором,  ни по истеку рока од 10 дана од

                                                                                                ________________________
    (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача)
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дана истека уговореног рока ( из ст.1. претходног члана), инвеститор може 
раскинути овај уговор због неизвршења уговорених обавеза  извођача радова, а у 
сваком случају има право на накнаду штете.                                                               

У случају из претходног става, инвеститор може ангажовати другог извођача 
радова за количину преосталих незавршених радова у складу са овим уговором, а на 
терет извођача радова.      

Чл.16.

Уколико извођач радова, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, 
не поступи на начин и року из члана 12. ст.3, инвеститор има право на накнаду штете 
у висини од 0,5% од укупне уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан задоцњења, а 
највише 5% од укупне уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице 
извођача радова, поднете ради обезбеђења уговора за отклањање грешака у 
гарантном року.

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе инвеститора да извођача 
радова обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да 
ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извођач радова дужан да плати 
инвеститору уговорну казну, без икакве претходне опомене инвеститора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Чл.18.

Овај уговор може се раскинути у случају неиспуњења уговорених обавеза 
било које од уговорних страна из разлога предвиђених овим уговором, а након 
истека примереног рока из писмене опомене која се доставља супротној страни, а 
који рок не може бити краћи од три дана.

Чл.19.

Сва спорна питања уговорне стране ће настојати да реше споразумно.
У супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу.

Чл.20.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка, од којих се по три 
примерка налазе код сваке од уговорних страна.

У г о в о р н е   с т р а н е:

             За извођача радова,                                                        За инвеститора,
                 Д и р е к т о р,                                                                Д и р е к т о р,

__________________________
    (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача)
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Образац бр.10.

ЕД „ЈУГОИСТОК“
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПРОКУПЉЕ"

ПРОКУПЉЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________

МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________

УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________

И  З  Ј  А  В  А
О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним техничким 
капацитетом за извршење јавне набавке– (набавци радова и добара:   - Радови са 
материјалом на изградњи далековода 35КВ Селова - Луковска Бања " у Селови
ПК - ЈН бр.18/13).

Овим неопозиво изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач 
располаже следећом техничком опремом и апаратуром, а која је неопходна за 
извршење предметне јавне набавке, и то:

Ред.
бр. Опис битне понуђачеве техничке 

опремљености и апаратуре
Назив произвођача и тип

1.

1.Теренско возило за превоз радника

2.Багер / булдожер/комбинирка

3.Вучно кочиона машина -комада 2
  За силу минимум од 3 тоне

4.Комплет алата за електро радове
(сајле, тирфори, пулифти, котураче)

5.Камион са руком

6.Агрегат

7.Камион за превоз терета
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Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 
друге сврхе не може користити.

За понуђача,

(м.п.)                             _________________________
(потпис)

_________________________
(читко навести име и презиме)

_________________________
(навести функцију)

У _____________,

Дана ___.___. 2013. године.
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Образац бр.13.

Штамбиљ издаваоца потврде

______________________________________________

________________________

                                           

На захтев насловног предузећа, а на основу чл.77 ст.2. тач:2). подтачка: (1) Закона о 
јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012.) и службене евиденције којом располаже ово 
Предузеће, издаје се следећа 

П О Т В Р Д А

Овим се непозиво потврђује да је ______________________________________  из 
__________________________________, а на основу закључених одговарајућих уговора, 
извршило ниже наведене услуге, и то:

Потврда ће подносиоцу захтева служити као доказ у поступку јавнe набавкe коју спроводи 
наручилац ЕД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. у Прокупљу -ПK ЈН бр.18/13, док се у друге сврхе не 
може користити.

      За издаваоца потврде,

                                                              (м.п.)                  ___________________________
(потпис одговорног лица)

Ред.
бр. Назив услуге

Укупна 
уговорена вредност

(у динарима без 
ПДВ-а)

Година
извршења 
услуге

  
  1. 
    
  
  2. 

  
  3.


