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ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ
Број: ЈН бр. 44-2/19-О

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.  68/2015)  и  члана  6.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  68/2015),  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне
набавке бр. 11-26084 од 10.10.2019.г. и Решења о образовању Комисије за јавну
набавку бр. 11-26085 од 10.10.2019.г. припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара: 
ПРИРОДНИ СЕПАРИСАНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ

ЈН бр. 44-2/19-О

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Наручилац: Јавно  комунално  предузеће  Шумадија  Крагујевац,
Индустријска 12, Крагујевац, интернет страница www.jkpsumadija.rs.

Врста  поступка: Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  отвореном
поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке,  Законом  о  општем  управном  поступку  и Законом  о  облигационим
односима.

Предмет  јавне  набавке  су  добра:  Природни  сепарисани  камени
агрегат

Редни број јавне набавке: 44-2/19-О
           Ознака из општег речника набавке: 14210000

Циљ поступка:  Поступак  јавне  набавке  се  спроводи ради закључења
уговора о јавној набавци.

Лице за контакт:  Јелена Кнежевић,  службеник за јавне набавке,  тел:
034/501-180, e-mail: jelena.knezevic@jkpsumadija.rs.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет  јавне  набавке  је  набавка  природног  сепарисаног  каменог
агрегата.

Шифра из општег речника набавки: 14210000

           2. Партије: Набавка је обликована по партијама
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 III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ,

ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ УСЛОВИ

Количина   и  квалитет  предмета  набавке  дат  је  у  делу-  Образац
понуде-  конкурсне документације  за  ЈН бр.  44-2/19-О:  Природни
сепарисани камени агрегат и то: 
                                  

 фракције 1 (0-4мм)                              у количини од    50 м3

 фракције 2 (4-8мм)                              у количини од    50 м3

 фракције 3 (8-16мм)                            у количини од    50 м3

 фракције 4 (16-32мм)                          у количини од    50 м3

 иберлауф (фракције веће од 32мм)    у количини од  300 м3

  Наручилац  задржава  право  одређивања  количине  и  динамику  испоруке
предмета  набавке  према  датој  спецификацији  у  обрасцу  понуде,  као  и
евентуална одступања од истих. 

     Рок плаћања: 45 ( четрдесет пет ) дана од датума фактуре Испоручиоца.
     Начин плаћања: навести у обрасцу понуде
     Рок испоруке: 1 (један) дан од захтева Наручиоца.

     Место испоруке: Ф-цо –Понуђач.  Утовар агрегата врши Понуђач.

   Наручилац задржава право да у току периода трајања Уговора,  у  сваком
моменту,  без сагласности  испоручиоца,  изврши проверу квалитета утоварене
количине каменог агрегата. Наручилац ће бити у обавези да писменим путем
обавести испоручиоца о термину вршења провере квалитета каменог агрегата,
и  то  најкасније  24 часа од предвиђеног  термина.Проверу квалитета каменог
агрегата  ће  вршити   сертификована  институција  за  испитивање  техничких
својстава  камених  агрегата.  Узимање  узорка  каменог  агрегата  се  врши  од
стране  сертификоване  институције,  у  присуству  Наручиоца  и  Испоручиоца,
одакле  се  исти  односи,  од  стране  представника  поменуте  институције,  у
лабораторију на испитивање. Уколико Извештај сертификоване институције  за
узорковани  камени  агрегат,  покаже  лошији  квалитет  од  прописаног  за
предметним каменим агрегатом, или испоручилац онемогући наведени начин
провере  квалитета  испорученог  материјала,  то  ће  представљати  основ  за
једнострани раскид уговора, од стране Наручиоца.
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                                            IV ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

У тренутку потписивања Уговора изабрани најповољнији Понуђач ће бити у
обавези да  достави Наручиоцу меницу за добро извршење посла (поштовања
рокова  испоруке),  у  висини  од  10%  вредности  Уговора  без  ПДВ-а,  менично
овлашћење са важењем 30 дана дужим од периода важења Уговора и картон
депонованих потписа, као и докуменат о регистрацији менице.

  У тренутку потписивања Уговора изабрани најповољнији Понуђач ће бити у
обавези да  достави Наручиоцу меницу за     квалитет предмета набавке, у висини
од 10% вредности Уговора без ПДВ-а, менично овлашћење са важењем 30 дана
дужим  од  периода  важења  Уговора  и  картон  депонованих  потписа,  као  и
докуменат о регистрацији менице.

 При  подношењу   понуде,  понуђач  је  дужан  да  за  тражено  финансијско
обезбеђење  попуни, потпише и овери изјаву  која се даје у прилогу Конкурсне
документације.Уколико  Понуђач  уз  понуду  не  достави  наведену  изјаву,
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
                                                                                                                               

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ.  75.  И  76.  ЗАКОНА  И  УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач  који    учествује  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  мора  да
испуни   обавезне   услове   за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл.
75. Закона, и то: 

1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Правно лице као понуђач 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод

из регистра надлежног Привредног суда.
Предузетник као понуђач 
Доказ:  Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно

извода из одговарајућег регистра 
(копија, без обзира на датум издавања извода).

2) Услов:  Право на учешће у поступку има понуђач ако докаже 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.

Правно лице као понуђач 
Доказ:  Извод  из  казнене  евиденције,  односно уверењe  Oсновног

суда на  чијем  подручју  се  налази  седиште  домаћег  правног  лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује
да правно лице  није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
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дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,
кривично дело преваре; Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани  криминал Вишег  суда  у  Београду, којим  се  потврђује  да
правно  лице  није  осуђивано за  неко  од  кривичних  дела  организованог
криминала,  Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне
полицијске управе МУП-а,  којим се потврђује да законски заступник понуђача
није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против
животне  средине,  кривично  дело  примања или давања мита,  кривично  дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети  према  месту  рођења  или  према  месту  пребивалишта  законског
заступника).

Уколико  понуђач  има  више законских  заступника  дужан  је  да  достави
доказ за сваког од њих. 

Предузетник као понуђач 
Доказ: Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне

полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  потврђује  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 (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Физичко лице као понуђач 
Доказ: Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне

полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  потврђује  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 (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Брисан из Закона

        4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле
порезе,  доприносе и  друге  јавне дажбине у  складу са  прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Правно лице као понуђач 
Докази:  Уверење 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

Уколико  се  понуђач  налази  у  поступку  приватизације,  потребно  је  да
достави Потврду Агенције за приватизацију.

Предузетник као понуђач 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да

је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Јавна набавка бр. 44-2/19-О добара: Природни сепарисани камени агрегати
стр. 6



Физичко лице као понуђач 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда  .

5) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу
дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је  предмет  јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
      Доказ:  Важећа лиценца за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, издата од надлежног министарства.

Понуђач  који  учествује  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  мора  да
испуњава  додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане
чл. 76. Закона, и то: 

1)  Услов:  Референц  листа  са  исказаним  прометом  добара  у
динарима из предмета јавне набавке у 2016., 2017. и 2018. години. 
          Доказ: Оврене и потписане Потврде за референце  у износу од минимум
500.000,00 динара укупно за  2016., 2017. и 2018. годину.

Уз понуду Понуђачи су у обавези да доставе и следеће обрасце и
документа:

 образац понуде –  (попуњен, потписан и оверен),
 модел уговора –  (попуњен, потписан и оверен),
 образац структуре цене(попуњен, потписан и оверен),
 изјава о независној понуди – (попуњена, потписана и оверена),
 изјава о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона – (попуњена, потписана
и оверена),
 изјава да понуђач прихвата све услове из Позива и Конкурсне документације –
(попуњена, потписана и оверена),
 изјава о финансијском обезбеђењу, (попуњена, потписана и оверена)
 образац трошкова припреме понуде
 потврда за референце – (попуњенa, потписанa и оверенa). 
 Извештај о техничким својствима природног сепарисаног каменог агрегата (не
старији од 6 месеци)
 Доказ да  је  каменолом  из  кога  понуђач  експлоатише  предмет  набавке  у
његовом власништву или ако није у његовом власништву,  понуђач је  дужан да
достави  доказ  да  има   право  експлоатације-  уговор (важности  најмање  до
истека уговора по јавној набавци).
 

Понуђач  мора  све  обрасце  и  изјаве  које  су  саставни  део  конкурсне
документације,  попунити  читко.  Попуњени  обрасци  морају  бити  јасни,
недвосмислени,  потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у
свему у складу са конкурсном документацијом. Сваку страну Модела уговора
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потребно  је  да  попуни,  овери  печатом  овлашћено  лице  понуђача,  чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора.

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке  који  ће  понуђач  извршити  преко  подизвођача.  Додатни  услов  1)
испуњава  понуђач  испуњава  самостално,  без  обзира  на  ангажовање
подизвођача.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  сваки  понуђач  из  групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.  Додатни услов 1) испуњава понуђач испуњава самостално, без обзира
на ангажовање подизвођача.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова. 

Доказе  о  испуњавању  обавезних  и  додатних  услова  понуђач
доставља уз понуду. 

Наручилац  задржава  право  да  накнадно,  након  спроведеног  поступка
отварања  понуда,  провери  исправност  достављене  документације.  Уколико
Комисија утврди да фотокопија траженог доказа не одговара оригиналу понуда
ће бити одбијена као неисправна.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у
виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора да  тражи од понуђача,  чија  је  понуда  на основу извештаја  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,  с  тим  што  треба  да  наведе
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни и да наведе
који су то докази. 

У  складу  са  чл.  78.  Закона  о  јавним  набавкама,  Понуђач  који  је
уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде,
доказује  испуњеност  обавезних  услова  из  дела  V,  тачке  1),  2), 4),
Конкурсне  документације  Наручиоца,  већ  само  доставља  Извод  из
регистра понуђача или интернет страницу на којој су доступни наведени
подаци.

Уколико је  доказ о испуњености услова електронски документ,  понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим  се  уређује  електронски  документ,  осим  уколико  подноси  електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
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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.

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.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој  промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи  до  доношења  одлуке,  односно  закључења  уговора,  односно  током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда  и  остала  документација  која  се  односи  на  понуду  мора  бити
састављена на српском језику.

Уколико  се  достављају  докази на  страном  језику,  исти  морају  бити
преведени на српски језик уз навођење на полеђини документа да понуђач под
материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђује  да  је  превод  веран
оригиналу уз печат и потпис понуђача.

2) Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач  понуду  подноси  непосредно  или  путем  поште,  у  затвореној
коверти. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 

У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника
у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска  бр.
12,  34000 Крагујевац,   са  назнаком:  ,,Понуда  за  јавну  набавку добара:
Природни сепарисани камени агрегати, ЈН бр. 44-2/19-О - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране
Наручиоца до 14.11.2019. године до 10:00 часова. Јавно отврање понуда по
Партији 1 обавиће се истог дана у просторијама ЈКП Шумадија  у 10:40 часова.

        Наручилац ће, по пријему одређене понуде на коверти обележити време
пријема  и  евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу  приспећа.  

Понуда  коју  наручилац  није  примио  у  року  одређеном  за  подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да
буду њихов саставни део,  понуђачи попуњавају читко -  штампаним словима,
хемијском оловком  (или у куцаној  форми),  а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава.

Свака  учињена  исправка  мора  бити  прецртана,  (поред  ње  написати
„исправка“)  и  оверена  печатом  и  потписана  од  стране  овлашћеног  лица
понуђача.
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3) Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде

У  року  за  подношење  понуде  понуђач  може  да  измени,  допуни  или
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља. 

Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу:  Јавно
комунално предузеће Шумадија Крагујевац, Индустријска 12, 34000 Крагујевац,
са назнаком:

„Измена  понуде за  јавну  набавку добара:  Природни  сепарисани
камени агрегат, ЈН бр. 44-2/19-О  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна  понуде за  јавну  набавку добара:  Природни  сепарисани
камени агрегат, ЈН бр. 44-2 /19-О  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив  понуде за  јавну  набавку добара:  Природни  сепарисани
камени агрегат, ЈН бр. 44-2/19-О - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена  и  допуна  понуде за  јавну  набавку добара:  Природни
сепарисани камени агрегат, ЈН бр. 44-2/19-О  - НЕ ОТВАРАТИ” или

На  полеђини  коверте  навести  назив  и  адресу  понуђача.  У  случају  да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.

6) Самостална понуда

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.

Наручилац је дужан да у складу са чланом 87.став 5. ЗЈН  одбије све
понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

7) Понуда са подизвођачем

Понуђач  је  дужан  да,  уколико  ангажује  подизвођача,  наведе  у  својој
понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који
не може  бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.

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 је дужан да наручиоцу,  на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености
услова који су наведени у поглављу  V Kонкурсне документације, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова.
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Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.

8) Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова

који су наведени у поглављу V Конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова.

Саставни део заједничке понуде је  споразум којим се понуђачи из групе
међусобно  и  према наручиоцу обавезују  на  извршење јавне  набавке,  а  који
обавезно садржи податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
понуђачу који ће издати рачун;
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу  V конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи  који  поднесу  заједничку  понуду  одговарају  неограничено
солидарно према наручиоцу.

8.1) Негативне референце

1) На основу члана 82. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 68/2015) 
наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке:

1. Поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог закона;

2. Учинио повреду конкуренције;

3. Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4. Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао.

2) Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда,

3) Доказ из става 1. и 2. овог члана може бити:
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.1 Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 
органа (наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет набавке истоврсан);

.2 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

.3 Исправа о неплаћеној уговорној казни;

.4 Рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року;

.5 Извештај Надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу 
са пројектом, односно уговором;

.6 Изјава  о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора
дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи;

.7 Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која 
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе 
понуђача;

.8 Одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен 
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у 
ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама.

4) Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из р.бр.1. овог става  
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

9)  Захтеви у  погледу  цене,  траженог  начина и  услова  плаћања,
рока  испоруке,  евентуалних  других  околности  од  којих  зависи
исправност понуде

9.1) Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Понуђач мора навести јединичну и укупну цену која се изражава у  РСД
без урачунатог пореза на додату вредност.

Услови  плаћања:  45  (четрдесет  пет)  дана  од  датума  фактуре
Испоручиоца.

Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да
пре закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском
рачуну.
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9.2) Захтев у погледу места и рока испоруке

      Рок испоруке: 1 (један) дан од захтева Наручиоца.
      Место испоруке: Ф-цо –Понуђач.

.
9.3) Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања
понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.

10) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у
понуди

Цена  мора  бити  исказана  у  динарима,  са  и  без  пореза  на  додату
вредност,  са  урачунатим  свим  трошковима  које  понуђач  има  у  реализацији
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена
без пореза на додату вредност.

Цене наведене у понуди  укупна и јединичне, су коначне и не могу  се
мењати.

Ако  је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

11) Начин означавања поверљивих података у понуди

Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је
документ који доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да
обележи тај документ са „ПОВЕРЉИВО“.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.

12) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом
20. ЗЈН.

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику,  тражити од  наручиоца
додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са припремањем  понуде,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 (три) дана по пријему
захтева  за  додатним информацијама  или  појашњењима  конкурсне
документације, одговор  доставити  у  писаном  облику  и  истовремено  ће  ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима у  вези  са
припремањем  понуде  заинтересовано  лице  ће упутити  на  следећу  адресу
наручиоца:  ЈКП  Шумадија Крагујевац,  ул.  Индустријска  бр.  12,  34000
Крагујевац,  са напоменом  „Захтев  за  додатним  информацијама  или
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појашњењима  конкурсне  документације  -  јавна  набавка добара:  Природни
сепарисани камени агрегат број 44-2/19-О“, на факс 034/335-585 или на е-mail:
jelena.knezevic@jkpsumadija.rs.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.

13) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача
додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи при  прегледу,  вредновању  и
упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача.

Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је
потребно  извршити контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог
подизвођача,  наручилац ће понуђачу оставити примерени рок  да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,
као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака  уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном  поступку
отварања понуда.

У  случају  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене,  меродавна  је
јединична цена. 

Уколико  постоји  разлика  у  износу  израженом  броју и  словима,  износ
изражен словима сматраће се тачним.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14) Критеријум за оцењивање понуда

У  предметном  поступку  јавне  набавке  добара:  Камени  агрегат,
критеријум за оцењивање понуда је “Економски најповољнија понуда”. 

    - Опис и начин вредновања

К1 – понуђена цена, критеријум типа мин.- 70 пондера.

Понуђена цена представља укупну вредност понуде без ПДВ-а коју чини 
јединична цена у односу на планирану количину из предмета набавке. Понуда
сą најнижом ценом ( ПЦ мин ) - добиће максималан број пондера (70 
пондера), а преостале понуде ће се рангирати према формули:     

                                                               Мин. ПЦ
    К1 = ______________   x 70 пондера

         понуђена ПЦ

            
К2 – удаљеност седишта Наручиоца до локације Понуђача где се 
преузима предмет набавке – 30 пондера.
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 уколико је удаљеност седишта Наручиоца до локације Понуђача где се 
преузима предмет набавке (у једном правцу) до 10 км  Понуђач ће добити 
максималан број пондера - 30 пондера.

 уколико је удаљеност седишта Наручиоца до локације Понуђача где се 
преузима предмет набавке (у једном правцу) од 10 км до 25 км  Понуђач 
ће добити -15 пондера.

 уколико је удаљеност седишта Наручиоца до локације Понуђача где се  
преузима предмет набавке (у једном правцу) од 25 км до 40 км Понуђач 
ће добити- 5 пондера.

 уколико је удаљеност седишта Наручиоца до локације Понуђача где се 
преузима предмет набавке (у једном правцу) преко 40 км Понуђач ће 
добити - 0 пондера.

 15)  Коришћење патента и одговорност за  повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица

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

16) Начин и рок подношења Захтева за заштиту права понуђача 

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно
заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној
набавци, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, члан 138. - 167.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
на  e-mail:  jelena.knezevic@jkpsumadija.rs,  факсом  на  броj:  034/501-180 или
препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. 

Захтев за  заштиту права  којим се  оспорава  врста  поступка,  садржина
позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације  сматраће  се
балговременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико
је  подносилац  захтева  у  складу  са  чланом  63.  дтав  2.  овог  закона  указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није
отклонио. 

Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспоравају  радње  које  наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда , а након истека рока из става
3.  овог  члана,  сматраће  се  благовременим  уколико  је  поднет  најкасније  до
истека рока за подношење понуда.

После  доношења  одлуке  о  додели  уговора,  или  одлуке  о  обустави
поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је десет
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње  наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за  подношење
захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднео захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње  наручиоца  за  које  је  подносилац  захтева  или  могао  знати  приликом
подношења претходног захтева. 

Захтев  за  заштиту  права  не  задржава  дање  активности  наручиоца  у
поступку  јавне  набавке  у  складу са  одредбама  члана  150.  Закона  о  јавним
набавкама.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од
два данаод дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије
уплати таксу од  120.000,00 динара.  Потврда о извршеној уплати таксе из чл.
156. ЗЈН треба да садржи следеће елементе:

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава, реализован, као и датум извршења налога,

износ таксе из чл. 156. ЗЈН чија се уплата врши,
број рачуна: 840-30678845-06, 
шифру плаћања: 153 или 253, 
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права, 
сврха:  такса за ЗЗП; назив наручиоца;  број  или ознака јавне набавке

поводом које се подноси захтев за заштиту права, 
корисник: Буџет Републике Србије, 
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права

за којег је извршена уплата таксе, 
потпис овлашћеног лица банке. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -
167. Закона.

17) Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет)  дана од
дана отварања понуда.

У  случајевима  из  члана  109.  Закона  наручилац  ће  донети  одлуку  о
обустави поступка.

19) Рок за закључење уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
уговор додељен року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
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Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац може да закључи уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Ако понуђач  којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                       
Понуда  бр.  __________  од  __________  године,  за  јавну  набавку  добара:

природни сепарисани камени агрегат, ЈН број 44-2/19-О
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:        

Електронска  адреса  понуђача  (e-
mail):

Телефон:

Телефакс:

Број  рачуна  понуђача  и  назив
банке:

Лице  овлашћено  за  потписивање
уговора:

Интернет  странице  на  којој  су
подаци  који  су  тражени  у  оквиру
услова  за  учешће  у  поступку
предметне набавке јавно доступни

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем,  односно податке о  свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

Интернет  странице  на  којој  су
подаци  који  су  тражени  у  оквиру
услова  за  учешће  у  поступку
предметне набавке јавно доступни

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

Интернет  странице  на  којој  су
подаци  који  су  тражени  у  оквиру
услова  за  учешће  у  поступку
предметне набавке јавно доступни

Напомена: Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који
подносе  понуду са подизвођачем,  а  уколико има већи број  подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Интернет  странице  на  којој  су
подаци  који  су  тражени  у  оквиру
услова  за  учешће  у  поступку
предметне набавке јавно доступни

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Интернет  странице  на  којој  су
подаци  који  су  тражени  у  оквиру
услова  за  учешће  у  поступку
предметне набавке јавно доступни

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Интернет  странице  на  којој  су
подаци  који  су  тражени  у  оквиру
услова  за  учешће  у  поступку
предметне набавке јавно доступни

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само
они понуђачи  који  подносе  заједничку  понуду,  а  уколико  има  већи  број  учесника  у
заједничкој  понуди  од  места предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени
образац  копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

У отвореном поступку набавке-
Природни сепарисани камени агрегат

                                                      ЈН бр. 44-2/19-О

                                                                                                                    

 : ___________Број понуде
: _____________Датум           

. r.Р б
 НАЗИВ ДОБРА

Природни сепарисани камени
агрегат

 Количина

( 3)м

Јединична
 (цена без
- )ПДВ а

(  по кубику)

Укупна  цена

(  - )без ПДВ а
(  по кубику

1  ф  1ракција     (0-4 )мм      50

2  ф  2ракција    (4-8 )мм  50

3  ф  3  ракција  (8-16 )мм  50

4  ф  4ракција    (16-32 )мм  50

5
 иберлауф (ф    ракције веће од
32 )мм  

300

 

  6      -  Укупна вредност понуде без ПДВ а
   

  7

 

  Припадајући ПДВ

 8

 

     

Укупна вредност понуде са  ПДВ-ом

* Цена је за свe време трајања Уговора фиксна.

*Понуђач је   у   обавези да достави   важећи   Извештај о техничким својствима
сепарисаног каменог агрегата (не старији од 6 месеци)  .

     Удаљеност седишта Наручиоца до локације Понуђача где се преузима 
предмет набавке (у једном правцу) износи _______ км.
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           Опција понуде: 90 дана од дана отварања понуде 
           Рок  плаћања:    45 (четрдесет пет) дана од датума фактуре Испоручиоца
           Начин плаћања: вирмански

           Место испоруке: Ф-цо Понуђач. Утовар агрегата врши Понуђач.
           Рок испоруке:   1 (један) дан од захтева Наручиоца.

Понуђач  је  дужан  да  достави  доказ  да  је  каменолом  из  кога
експлоатише  предмет  набавке  у  његовом  власништву  или  ако  није  у
његовом  власништву,  дужан  да  достави  доказ  да  има   право
експлоатације-  уговор (важности  најмање  до  истека  уговора  по  јавној
набавци).

НАПОМЕНА: 

     1.  Наручилац задржава право одређивања количине и динамике испоруке
предмета  набавке  према  датој  спецификацији  у  обрасцу  понуде,  као  и
евентуална одступања од истих. 

      2.Наручилац задржава право да у току периода трајања Уговора, у сваком
моменту,  без сагласности  испоручиоца,  изврши проверу квалитета утоварене
количине каменог агрегата. Наручилац ће бити у обавези да писменим путем
обавести испоручиоца о термину вршења провере квалитета каменог агрегата,
и  то  најкасније  24 часа од предвиђеног  термина.Проверу квалитета каменог
агрегата  ће  вршити   сертификована  институција  за  испитивање  техничких
својстава  камених  агрегата.  Узимање  узорка  каменог  агрегата  се  врши  од
стране  сертификоване  институције,  у  присуству  Наручиоца  и  Испоручиоца,
одакле  се  исти  односи,  од  стране  представника  поменуте  институције,  у
лабораторију на испитивање. Уколико Извештај сертификоване институције  за
узорковани  камени  агрегат,  покаже  лошији  квалитет  од  прописаног  за
предметним каменим агрегатом, или испоручилац онемогући наведени начин
провере  квалитета  испорученог  материјала,  то  ће  представљати  основ  за
једнострани раскид уговора, од стране Наручиоца.

ДАНА:_________________              М.П                       ПОТПИС  (овлашћеног
лица понуђача)

                                                                            _____________________________

  Напомене:  Образац  понуде  понуђач  мора  да  попуни,  овери  печатом  и
потпише,  чиме  потврђује  да  су  тачни  подаци  који  су  у  обрасцу  понуде
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потише, чиме потврђује да
је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у
моделу  уговора  морају  бити  наведени сви  понуђачи  из  групе  понуђача,  односно  сви
подизвођачи.  У случају  подношења заједничке понуде,  модел уговора потписује  и печатом
оверава овлашћени члан групе понуђача.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
добра- Природни сепарисани камени агрегат 

ЈН бр. 44-2/19-О

Закључен између: 

Јавно  Комунално  Предузеће  Шумадија Крагујевац,  ул.  Индустријска
бр.12; 34000 Крагујевац, Србија; матични број 7337167; ПИБ 101038983 текући
рачун.  бр.  160-7512-44  код  Банке  Интеса   кога  заступа   директор,  Немања
Димитријевић, дипл.ек.(у даљем тексту: Наручилац)

и

"______________________________"__________________;ПИБ
_____________;  матични  број  ________________;  текући  рачун
__________________ , кога заступа  директор __________________________.
(у даљем тексту: Испоручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

      Предмет овог  Уговора је  набавка добра-  Природни сепарисани камени
агрегат и то: фракција 1 од 0-4мм у количини од 50 м3, фракције 2 од 4-8мм у
количини од 50м3 ,  фракције 3 од 8-16мм у количини од 50м3,  фракције  4 од
16-32мм у количини од 50м3 и иберлауф фракције веће од 32мм у количини од
300м3, према конкурсној документацији Наручиоца бр. 44-2/19-О и прихваћеној
понуди Испоручиоца бр. ______ од ______  2019. године, које чине саставни део
овог Уговора.

ВРЕДНОСТ  УГОВОРА
Члан 2.

     Јединична цена природног сепарисаног каменог агрегата фракције  1 од 0-
4мм, износи _______________ дин/м3 (без ПДВ-а), 

словима:(                                                                                  );                                   
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     Јединична цена природног сепарисаног каменог агрегата фракције  2 од 4-
8мм износи _______________дин/м3 (без ПДВ-а), 

словима: (                                                                               );

     Јединична цена природног сепарисаног каменог агрегата фракције  3 од 8-
16мм износи _______________дин/м3 (без ПДВ-а), 

словима: (                                                                                );

     Јединична цена природног сепарисаног каменог агрегата фракције 4 од 16-
32мм износи _______________дин/м3 (без ПДВ-а), 

словима: (                                                                                );

    Јединична цена природног сепарисаног каменог агрегата- иберлауф фракције
веће од 32мм износи _______________дин/м3 (без ПДВ-а), 

словима: (                                                                                );

       Вредност Уговора без ПДВ-а по предмету Уговора из Члана 1. овог Уговора 
износи:________________________  динара, 

словима: (                                                                              );  

       Износ припадајућаг ПДВ-а је __________________________ динара, 

словима: (                                                                              );

      Укупна вредност Уговора са ПДВ-ом  износи:____________________ динара,

словима: (                                                                              );

     Цена је за свe време трајања Уговора фиксна.            

РОК ПЛАЋАЊА

Члан 3.

  Наручилац  ће  платити  Испоручиоцу  вредност  предметног  добра  путем
вирмана у року од 45 ( четрдесет пет ) дана од датума фактуре Испоручиоца.

                                                РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
                                                             Члан 4.

     Рок испоруке: 1 (један) дан од захтева Наручиоца.

     Место испоруке: Ф-цо – Понуђач.  Утовар агрегата врши Испоручилац.
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  Наручилац  задржава  право  одређивања  количине  и  динамику  испоруке
предмета  набавке  према  датој  спецификацији  у  обрасцу  понуде,  као  и
евентуална одступања од истих. 

   Наручилац задржава право да у току периода трајања Уговора,  у  сваком
моменту,  без сагласности  испоручиоца,  изврши проверу квалитета утоварене
количине каменог агрегата. Наручилац ће бити у обавези да писменим путем
обавести испоручиоца о термину вршења провере квалитета каменог агрегата,
и  то  најкасније  24 часа од предвиђеног  термина.Проверу квалитета каменог
агрегата  ће  вршити   сертификована  институција  за  испитивање  техничких
својстава  камених  агрегата.  Узимање  узорка  каменог  агрегата  се  врши  од
стране  сертификоване  институције,  у  присуству  Наручиоца  и  Испоручиоца,
одакле  се  исти  односи,  од  стране  представника  поменуте  институције,  у
лабораторију на испитивање. Уколико Извештај сертификоване институције  за
узорковани  камени  агрегат,  покаже  лошији  квалитет  од  прописаног  за
предметним каменим агрегатом, или испоручилац онемогући наведени начин
провере  квалитета  испорученог  материјала,  то  ће  представљати  основ  за
једнострани раскид уговора, од стране Наручиоца.

                                            ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
       Члан 5.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  приликом  потписивања  Уговора
Испоручилац  достави  Наручиоцу   меницу  за  добро  извршење  посла
(поштовања рокова испоруке  и квалитета предмета набавке) у висини од 10%
вредности Уговора без ПДВ-а у износу од: _____________________ динара; 

словима (                                                      ), менично овлашћење са периодом
важења  30  дана  дужим  од  периода  важења  Уговора  и  картон  депонованих
потписа.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  приликом  потписивања  Уговора
Испоручилац  достави  Наручиоцу   меницу  за   квалитет  предмета  набавке  у
висини  од  10%  вредности  Уговора  без  ПДВ-а  у  износу  од:
_____________________ динара; 

словима (                                                      ), менично овлашћење са периодом
важења  30  дана  дужим  од  периода  важења  Уговора  и  картон  депонованих
потписа.
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РАСКИД УГОВОРА
   Члан 6.

Уговорне стране задржавају право да у  случају непоштовања одредби
овог Уговора једнострано раскину Уговор давањем писменог обавештења.

                                                     РЕШАВАЊЕ НЕСПОРАЗУМА
                                                                 Члан 7.

Сви  неспоразуми  који  настану  из  овог  Уговора  и  поводом  њега
разматраће се на пријатељски начин. У случају спора уговорне стране уговарају
надлежност Привредног суда са седиштем у Крагујевцу.

                                                                                                                        

        ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
       Члан 8.

Све  измене  овог  Уговора  биће  пуноважне  уколико  буду  сачињене  у
писаној форми и када их потпишу обе уговорне стране.
                                                                 Члан 9.

Уговор  се закључује на до финансијског испуњења уговора, а највише на
период од 12 месеци и ступа на снагу даном потписивања.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој
страни припада по 2 (два) примерка.

За Испоручиоца           За Наручиоца
________________ ___________
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

Јавна  набавка  бр.  44-2/19-О добара:  Природни  сепарисани
камени агрегат

Врста
добара

Јединична цена  по м3/без
ПДВ-а 

Јединична цена  по м3/са ПДВ-ом 

1 2 3

 фракција 1
од 0-4мм

 фракција 2
од 4-8мм

 фракција 3
од 8-16мм

 фракција 4
од 16-32мм

иберлауф
фракције
веће од
32мм

Место:............................. М.П. потпис овлашћеног лица

Датум:............................. _____________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 у  колону  2.  уписати  колико  износи  јединична  цена  без  ПДВ-а, односно
јединичну цену предмета набавке изражену у дин/м3 без ПДВ-а;

 у колону 3.  уписати  колико износи јединична цена  са ПДВ-ом, односно
јединичну цену предмета набавке изражену у дин/м3 са ПДВ-ом;
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЈН бр. 44-2/19-О, добара: Природни сепарисани камени агрегат

У  складу  са  чланом  88.  став  1. Закона,  понуђач
__________________________________  (уписати  назив  понуђача),  доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

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

    

          Датум      Понуђач

________________                        М.П.                   __________________
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XI  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“  бр.  68/2015)  под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном
одговорношћу,  као  заступник  понуђача  ______________________________
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем да понуду бр. ____________ од ____________ припремљену
на  основу  позива  за  подношење  понуда  за  ЈН  бр. 44-2/19-О:  Природни
сепарисани  камени  агрегати,   подносим  независно,  без  договора  са  другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

датум: ______________

место: ______________ М.П. потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________

Напомена: у случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о
независној  понуди,  наручулац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за
заштиту  конкуренције. Организација  надлежна  за  заштиту  конкуренције,  може
понуђачу,  односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је  понуђач,  односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у  поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. Закона.

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

Напомена: Уколико  понуђач  подноси  понуду  више партија овај  образац
копирати и приложити за сваку партију посебно.
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XII ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
ИЗ ЧЛ. 75 СТАВ 2.ЗАКОНА

       У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач  .....................................................................................    у  поступку
јавне набавке добара: Природни сепарисани камени агрегати, ЈН бр. 44-2/19-О,
поштовао је  обавезе које  произлазе из  важећих прописа о  заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

          Датум  Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

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

Напомена: Уколико  понуђач  подноси  понуду  више партија овај  образац
копирати и приложити за сваку партију посебно.
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XIII ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Назив правног – физичког лица 
____________________________________________________

Место: _________________ ;  матични број : _____________ ;    
ПИБ_______________ 

Датум: ___________  2019. године.

У својству овлашћеног лица,

                                                            ИЗЈАВУ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем
да ћу уколико будем изабран као најповољнији понуђач при потписивању
Уговора  за  ЈН  бр. 21-2/18-О:  Природни  сепарисани  камени  агрегати,
доставити  тражено  финансијско  обезбеђење  из  дела  IV конкурсне
документације.

                                                                                Овлашћено лице

                                                                                _________________________
 ( М.П.)
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XIV ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ

ИЗ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да, подношењем понуде, у потпуности прихватамо услове из
позива  и  конкурсне  документације  по  ЈН  бр.  44-2/19-О-  набавка  добара:
Природни  сепарисани  камени  агрегат,  и  све  услове  наведене  у  Конкурсној
документацији под којима подносимо своју понуду. Такође, изјављујемо да ћемо
у  току  трајања  уговора  о  јавној  набавци  бити  у  могућности  да  испоручимо
процењену количину каменог агрегата.

датум: ______________

место: ______________ М.П. потпис овлашћеног лица

_____________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац потписује и
печатом оверава овлашћени члан групе понуђача или сваки члан групе понуђача.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду више партија овај образац
копирати и приложити за сваку партију посебно.
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XV ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив наручиоца _____________________________________

Адреса ________________________________________________

Овим потврђујемо да је предузеће

__________________________________________________ из ____________________

_________________________________________________________________________ 
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) 
подизвођач)

за потребе наручиоца

_____________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року испоручило  добра

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(навести     врсту   добара)

у     вредности     од     ________________________________     динара, односно______ 
тона, а на основу уговора ____________________________ од _________________ 
године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа  у  отвореном  поступку јавне набавке  бр.
44-2/19-О:  Природни  сепарисани  камени  агрегат, Наручиоца,  ЈКП  Шумадија
Крагујевац, и  у  друге  сврхе  се  не  може  користити.  Наручилац под  пуном
материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

телефон: _________________

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

М.П.     __________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.
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