КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш

ЈАВНА НАБАВКА – радова Монтажно демонтажно складиште за смештај аеродромске опреме
и посебног терета
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 5211 од 01.11.2016. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку 16/2016 деловодни број 5211-1 од 01.11.2016.године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Монтажно демонтажно складиште за
смештај аеродромске опреме и посебног терета
ЈН бр.16/2016
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН
Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.
4.

11.

IV
V

Обрасци који чине саставни део понуде

21.

VI

Модел уговора

30.

VII

Образац меничног писмa-овлашћења за озбиљност
понуде
Образац меничног писмa-овлашћења за добро
извршење посла
Образац меничног писмa-овлашћења за отклањање
грешака у гарантном року

35.

II
III

VIII

6.

36.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавнопредузеће за аеродромске услуге „АЕРОДРОМ НИШ“
Адреса:Ваздухопловаца бр. 24 Ниш
Интернет страница: www.nis-airport.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.16/2016 су радови – Монтажно демонтажно
складиште за смештај аеродромске опреме и посебног терета.
.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт у вези: техничке документације:
Андријана Цветановић: acvetanovic@nis-airport.com,
Закона о јавним набавкама: Драгослава Марковић dmarkovic@nis-airport.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 16/2016 су радови – Монтажно демонтажно
складиште за смештај аеродромске опреме и посебног терета; Шифра из
Општег речника набавки: 45223800 – Монтирање и постављање монтажних
конструкција.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Опште информације о предмету набавке радова - Монтажно демонтажно
складиште за смештај аеродромске опреме и посебног терета
Предмет јавне набаке радова подразумева изградњу монтажно
демонтажног складишта за смештај аеродромске опреме и посебног терета на
следећи начин:
ТЕХНИЧКИ ОПИС – општа информисаност
Објекат је монтажно-демотажног типа (складишне намене) и треба бити
постављен на постојећем асфалтном платоу између Робно Царинског
Магацина - А и платформе, са прописаним удаљењем од полетно слетне стазе
аеродрома “Константин Велики” Ниш у свему према ситуацији у пројектној
документацији.
Димензија објекта је 22x18x6,7 метара (“чиста“ висина унутар објекта је 4,5
метара), на “калканским“ странама (ка РЦМа и платформи), предвиђена су
метална, клизна, термо-изолована (6цм “пир-термоизолације“) врата,
димензија 10x4 метра, са два клизећа крила од 5x4 метра, потребним
вођицама, рукохватима, граничницима, бравама и оковом. У склопу клизних
врата, предвиђена су евакуациона врата, димензија 100/200 цм, са потребним
евакуационим оковом бравама и опремом.
На две бочне стране, предвиђена су по четири прозора (200x100цм) од ПВЦ
конструкције са испуном од вишекоморног поликарбоната-лексана, д=14 мм.
Фундамент објекта је предвиђен од армираног бетона, по прорачуну, са
претходним “просецањем“ асфалта, ископом подложних слојева и
постављањем и збијањем потребног шљунчаног тампона. Надземна монтажна
конструкција је од челичних стубова (са монтажним везама ка темељу и
решетки), челичне решетке, челичних рог-рожњача, (делимично од
решеткастих рог-рожњача), има потребне спрегове, везне челичне елементе и
спојни материјал. Сви конструктивни елементи су описани у конструктивном
делу прокјекта. По обиму објекта, предвиђен је бетонски хоризонтални
серклаж, за повезивање темељних стопа, фиксирање фасадних панела,
нивелисања обима постојећег асфалта и “одбијања“ воде са платоа (осим у
зони клизних врата-где је укопан у равни са асфалтом).
Покривање је са кровним панелима од пластифицираног челичног лима, са
д=6цм “пир-термоизолацијом“, потребним спојним средствима и опшивним
лимовима (слемена, калкана, стреха).
Дуж стреха су предвиђени хоризонтални олуци (12x12цм), од пластифицираног
челичног лима, са потребним спојним и везним материјалом.
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На угловима објекта, предвиђени су вертикални олуци (12x12цм), од
пластифицираног челичног лима, са потребним спојним-везним материјалом и
преливним/завршним лулама.
Фасадни зидови се обрађују фасадним панелима од пластифицираног
челичног
лима,
(са
д=6цм
“пир-термоизолације“),
потребниом
подконструкцијом, спојним средствима и опшивним лимовима вертикалних
углова, по обиму отвора и на вези са тлом. Препорука је да сви лимови буду
пластифицирани у силвер-боји карактеристичној за авијацију.
Све остале конструкције, обраде и детаље, израдити у складу са важећим
прописима.

Заинтересована лица могу извршити увид у целокупну техничку документацију
сваког радног дана у периоду од 08:00 до 15:00 часова, по претходној најави на
имејл: acvetanovic@nis-airport.com
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће,дефинисане чланом 75.ЗЈН, а
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

3.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар(чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА(Образац 4. у поглављуV ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
тач.
1) до 4) и став 2. ЗЈН,
Да он и његов законски заступник
овом
конкурсном
није осуђиван за неко од дефинисане
документацијом
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре(чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује
на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана
Ред.број 76. Закона о јавним набавкама
1.

Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за
предметну јавну набавку.Под неопходним пословним капацитетом
Наручилац подразумева да је понуђач у последње три године, пре
дана објављивања јавног позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, извео радове који су исти или слични предмету
набавке и чија је укупна вредност два пута већа од вредности понуде
без ПДВ-а
Доказ

Копије закључених Уговора о извођењу истих или
сличних радова са уговореним вредностима без
ПДВ-а и Потврду/е Наручилаца које треба да садрже
податке:
- о извршеним радовима који су исти или
слични предмету набавке;
- укупну вредност изведених радова;
- датум почетка и датум завршетка радова;
- потпис овлашћеног лица и печат.

Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом.
Под неопходим кардовским капацитетим Наручилац подразумева да
понуђач има запослене или радно ангажоване по било ком основу,
најмање:
- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера (са личном
лиценцом Инжењерске коморе Србије број 410);
- 10 радника;
- 2 лица са одговарајућим Уверењима за завариваче који су
предмет набавке
1.Као доказ за расположивост кадра са потребним
лиценцама доставити најмање један од предложених
доказа:
1. За запослена лица
- Фотокопије закључених уговора о раду или
- Фотокопије М образаца.
2. За радно ангажована лица по било ком основу:
- Фотокопије уговора о делу, о допунском раду, о
привременим и повременим пословима.
Напомена: Прихватљив је и сваки други
докумет којим се на недвосмислен начин
доказује да су лица радно ангажована код
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2.

Понуђача
2.Доставити за траженог инжењера фотокопију
важеће лиценци са потврдом Инжењерске коморе
Србије да му решењем Суда части иста није одузета.
Доказ

Као доказ за расположивост понуђача са 10 радника
доставити најмање један од предложених доказа:
-

Доказ

1. За запослена лица
Фотокопије закључених уговора о раду или
Фотокопије М образаца.
2. За радно ангажована лица по било ком
основу:
Фотокопије уговора о делу, о допунском раду, о
привременим и повременим пословима.
Напомена: Прихватљив је и сваки други
докумет којим се на недвосмислен начин
доказује да су лица радно ангажована код
Понуђача

Као доказ за расположивост понуђача са 2 радника са
одговарајућим Уверењима за завариваче који су
предмет набавке доставити:
- Уверење о стручној оспособљености
заваривача и доказ за расположивост кадра
може бити:
-уговор о раду, делу, уговор о привременим и
повременим пословима, и сл.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3 и 4. Понуђач доказује дотављањемИЗЈАВЕ(Образац 4. у
поглављуV ове конкурсне документације),којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведених у табеларном приказу додатних понуђач доказује
достављањем доказа и на начин наведенен у табеларном приказу.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за
подизвођача достави ИЗЈАВУподизвођача (Образац 5. у поглављуV ове
конкурсне документације),потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају
ИЗЈАВА(Образац 4. у поглављуV ове конкурсне документације), мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
 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.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију
доказа о испуњености услова, а можеи да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке(свих
или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да
достави:
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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова –Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног
суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова–Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног 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 дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита; 2) 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; 3) 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 зсконских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: 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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова- Доказ:
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Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из
члана 75.став 1. тачке1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, и то:
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.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
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.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр16/2016 11/ 49

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
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: ЈП “Аеродром Ниш” Ниш
Ваздухопловаца бр. 24 Ниш,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –
Монтажно демонтажно складиште за смештај аеродромске опреме и посебног
терета, ЈН број 16/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 22.11.2016.до 13.00 часова.
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 22.11.2016.до 13.30
часова.часовa, у просторијама Наручиоца, на адреси Ул. Ваздухопловаца бр.
24, Ниш.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи:
o Образац понуде са обрасцом стуктуре цене укључујићи и Опис
предмета набавке, предмер радова за коју се понуда подноси попуњен, потписан и оверен печатом;
o Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности - попуњена, потписана и оверена
печатом;
o Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Законаза сваког
члана заједничке понуде – попуњен, потписан и оверен печатом,
уколико понуду подноси група грађана;
o Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за
подизвођачапопуњен, потписан и оверен печатом, уколико
понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу;
o Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране
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o
o
o
o

свих учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група
понуђача;
Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом;
Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и
оверенпечатом;
Доказе за све додатне услове на начин предвиђен Конкурсном
документацијом у Поглављу III
Меницу за озбиљност понуде (потврду о извршеној регистрацији),
Менично овлашћење.

Понуда која не буде садржала све горе наведене елементе биће
одбијена као неприхватљива.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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: “Аеродром Ниш”
Ниш, Ваздухопловаца бр. 24 Нишса назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Монтажно демонтажно складиште
за смештај аеродромске опреме и посебног терета ЈН број 16/2016–НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понудеза јавну набавку радова – Монтажно демонтажно складиште
за смештај аеродромске опреме и посебног терета ЈН број 16/2016 НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Монтажно демонтажно складиште
за смештај аеродромске опреме и посебног терета ЈН број 16/2016- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Монтажно демонтажно
складиште за смештај аеродромске опреме и посебног терета ЈН број 16/2016НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
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У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде, наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81.ст. 4. тач. 1)до 6) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати образце из конкурсне
документације,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6) 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 поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћања ће се извршити у року од 45 дана од дана достављањa окончане
ситуације која су оверена од стране надзорног органа .
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу извођења радова
Рок за извођење радова не може бити дужи од 45 радних дана од дана
увођења у посао.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
8.4. Захтев у погледу гарантног рока
Понуђени гарантни рок за квалитет изведених радова понуђач уписује у
Образац понуде са спецификацијом – предмером радова, обрасцем структуре
понуђене цене и упутством како да се попуни и у Моделу уговора, с тим да исти
не може да буде краћи од 24 (двадесетчетири) месецa, рачунајући од дана
примопредаје радова.
За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач, у погледу садржине и
рока, важи гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим што је
Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача
опреме, односно материјала, заједно са упутствима за употребу, прибави и
преда наручиоцу.
8.5. Други захтеви
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. Одмах, по договору,
од-до,...). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
9. 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.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92.Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
IПонуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
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достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани
понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора,
преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла са
меничним овлашћењем, у висини од 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 30 (десет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
Меницу за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани
понуђач (извођач) се обавезује да ће у тренутку примопредаје радова
доставити меницу за отклањање грешака у гарантном року на износ
од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, као гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року, са роком важности који је најмање 5 дана дужи
дужи од дана истека гарантног рока.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на:dmarkovic@nis-airport.comили факсом на
број: (0)18 4583 003тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде сваког радног дана од понедељка до петка у времену од
08:00 до 15:00.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
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.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН
бр.16/2016”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20.Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (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.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се
укупна понуђена цена без ПДВ-а.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће
уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба.Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуђену цену.Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.Понуђачу
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.Понуђачима који
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења
путем жреба.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све 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.
18. 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
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: :dmarkovic@nis-airport.comили факсом на број : (0)18 4583
003или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.О
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поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63.став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150.овогЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овогЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) 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. * Републичка комисија
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
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(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ...............[навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН
....[навести редни број јавне набавкe;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права
за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149.Закона.
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.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр16/2016 20/ 49

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде са спецификацијом - предмером радова, обрасцем
структуре понуђене цене и упутством како да се попуни(Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,
(Образац 4);
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 5).
6) Модел Уговора (Образац 6)
7) Образац меничног писма-овлашћења за озбиљност понуде (Образац 7)
Образац меничног писма-овлашћења за добро извршење посла
Образац меничног писма-овлашћења за отклањање грешака у гарантном
року

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр16/2016 21/ 49

(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ – ПРЕДМЕРОМ
РАДОВА, ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку- радова
- Монтажно демонтажно складиште за смештај аеродромске опреме и
посебног терета, ЈН број 16/2016
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Спецификација - предмер радова – Монтажно демонтажно складиште за
смештај аеродромске опреме и посебног терета
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.
„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.
Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада
безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: графичкој документацији,
одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, важећим техничким
прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских
радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији
није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са
важећим нормативима и правилима струке.
Приликом давања понуде понуђачи су у обавези да изврше увид у пројектно техничку
документацију.
R.br.

Opis radova

1
1.1.

ZEMLJANI RADOVI
Sečenje asfalta motornim sekačem. Poziciju izvesti u
svemu prema propisima za ovu vrstu radova.
Obračun po m2.
Mašinski i ručni iskop zemlje III kategorije za izradu
temeljnih stopa i temeljnih greda objekta. Iskopani
materijal natovariti, odvesti na deponiju i istovariti,
udaljenost do 15km.
Obračun po m³ zemlje.
Nabavka i ugradnja tampon sloja od prirodnog šljunka
d=30cm ispod AB temeljnih stopa i d=10 ispod AB
temeljnih greda.
Obračun po m³ nabavljenog, dovezenog, nasipanog,
razastrtog i nabijenog šljunka do potrebne stišljivosti
(Ms≤40MPa).
Nabavka, transport i nasipanje iskopa nakon izvršnog
betoniranja temeljnih stopa i greda prirodnim šljunkom
dubine.
Obračun po m³ nabavljenog, dovezenog, nasipanog,
razastrtog i nabijenog šljunka.

Jed.mere
1

1.2.

1.3.

1.4.

Kol.

Jed.
cena
3

2

m2

190,00

m³

50,00

m³

9,00

m³

13,40
Ukupno
pod 1.
bez
PDV-a

2
2.1.

BETONSKI RADOVI
Betoniranje armirano-betonskih temeljnih stopa i
greda betonom MB30 u oplati, u svemu prema
statičkom proračunu, detaljima armature i propisima
za armirano-betonske radove.
Obračun po m³ ugrađenog betona po opisu sa

m³

19,00
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Ukupno
4

2.2.

2.3.

2.4.

oplatom.
Izrada oplate i betoniranje AB stubova temelja.
Poziciju izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova.
Obračun po m³ .
Betoniranje podložnog sloja betona d=5cm, ispod
temeljnih stopa i greda, mršavim sitnozrnim betonom
MB15, kao podloga za izradu armature.
Obračun po m² betoniranog sloja po opisu.
Betoniranje zavrsnog sloja betona d=10cm MB20
nakom zavrsenog betoniranja temeljnih stopa i
nasaipanja iskopa. Završni sloj izravnati sa ostatkom
terena. Poziciju izvesti u svemu prema propisima za
ovu vrstu radova.
Obračun po m² opisane pozicije.

m³

2,50

m²

43,00

m²

39,31

Ukupno
pod 2.
bez
PDV-a
3
3.1.

ARMIRAČKI RADOVI
Nabavka, transport, čišćenje od rđe i prljavštine,
ispravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje i
vezivanje armature B - 500 u svemu prema statičkom
proračunu, detaljima armature i propisima za arm.
betonske radove.
Obračun po kgr ugrađene armature u svemu po opisu.

кг

1235,00

Ukupno
pod 3.
bez
PDV-a
4
4.1.

BRAVARSKI RADOVI
Nabavka materijala, radionička priprema, transport i
montaža čelične konstrukcije objekta dimenzije
18x22m. Pozicijom su obuhvaćeni glavni nosačirešetke, stubovi, rožnjače, spregovi, ankerne ploče,
ankeri i svi ostali elementi neophodni za postavljanje
konstrukcije, kao i potkonstrukcija za postavljanje
fasadnih panela u svemu prema statičkom proračunu,
radioničkim detaljima i propisima za ovu vrstu radova.
Konstrukciju pre montaže očistiti do metalnog sjaja
čeličnom četkom, zaštititi dva puta temeljnom bojom
(minizirati), dva puta bojiti antikorozivnom bojom, u
svemu prema uputstvu proizvođača.
Obračun po kgr urađene i montirane konstrukcije po
opisu.
U cenu uračunati potrebnu skelu za montažu
konstrukcije.

кг

12000,0
0

Ukupno
pod 4.
bez
PDV-a
5
5.1.

POKRIVAČKO-IZOLATERSKI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja krovnih sendvič panela
koji se sastoje od profilisanog obojenog čeličnog lima
(standardne debljine 0.6 mm) sa ispunom od PIRa,
debljine d=60mm, preko čeličnih rožnjača, zajedno sa
bočnim zavrsnim opšivkama, opšiva oko otvora,
prema detaljima projektanta i uputstvima
proizvođača. U cenu uračunati i potrebnu čeličnu

m²

403,00
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5.2.

5.3.

5.4.

potkonstrukciju i skela. Boja krovnog panela po
naknadnom odabiru projektanta.
Obračun po m² pokrivene površine krova u kosoj
projekciji.
Opšivanje slemena u svemu prema detaljima
projektanta i uputstvma proizvođača. Boja lima iste
boje kao i krovni panel.
Obračun po m´.
Nabavka, transport i ugradnja fasdnih sendvič panela
koji se sastoje od profilisanog obojenog čeličnog lima
(standardne debljine 0.6 mm) sa ispunom od PIRa,
ukupna debljina panela d=60mm preko čeličnie
potkonstrukcije, zajedno sa svim pratećim opšivkama,
bočnim zavrsnim opšivkama, opšiva oko otvora,
prema detaljima projektanta i uputstvima
proizvođača. Boja panela po naknadnom odabiru
projektanta.
Obračun po m².
Postavljanje ugaonih plastificiranih lajsni d=0.7mm na
spoju fasadnih panela. Boja ugaonih opšiva kao boja
fasadnih panela. Pozociju izvestu u svemu prema
propisima za ovu vrstu radova. U cenu uračunat sav
neophodni materijal kao i skela.
Obračun po m/.

m/

22,00

m²

351,00

m/

52,70

Ukupno
pod 5.
bez
PDV-a
6.
6.1.

LIMARSKI RADOVI
Izrada i montaža ležećih olučnih horizontala, dim.
12/12cm, od čeličnog plastificiranog lima, d=0.55mm.
Oluke spajati pop nitnama u boji oluka, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti silikonom.
Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha u boji
oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka pop
nitnama u istoj boji na razmaku do 80cm.
U cenu uračunati sve potrebne radove, transport,
potreban materijal i spojna sredstva za izvođenje
opisane pozicije.
Obračun po m' oluka po opisu.
Izrada i montaža vertikalnih oluka od čeličnog
plastificiranog lima u boji fasade, d=0.55mm,
dim.12/12cm. Oluke spajati pop nitnama u boji oluka,
jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm i zalepiti
silikonom. Držače oluka izraditi od plastificiranog flaha
u boji oluka, 25x5mm i nitovati sa prednje strane oluka
pop nitnama u istoj boji na razmaku do 80cm.
U cenu uračunati sve potrebne radove i elemnete,
transport, potreban materijal i spojna sredstva za
izvođenje opisane pozicije.
Obračun po m' oluka po opisu.

m/

44,00

m/

23,00

Ukupno
pod 6.
bez
PDV-a
7.
7.1.

STOLARSKI RADOVI I ALUMINARIJA
Nabavka, izrada, transport i postavljanje prozora u
konstrukciji od petokomrnih PVC profila otpornih na
UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije,

kom

8
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7.2.

bele boje sa umetnutim pocinkovanim profilima i
zaptivnim EPDM gumenim trakama po obimu ramova
i krila. Prozori su fiksni, sa transparentmom ispunom
od polikarbonata, d=14mm (upakovanog u standardnu
prozorsku lajsnu). Ugradnju prozora vršiti
ankerovanjem u obimne limene panele-odnosno u
obimnu čeličnu potkonstrukciju, na max. rastojanju od
70cm, "Z" distancerima. Nakon ugradnje izvršiti
zaptivanje prostora između rama i zida odgovarajućim
sredstvima za zaptivanje i postaviti odgovarajuće
pokrivne lajsne.
Obračun po komadu opisane pozicije.
Nabavka, izrada, transport i postavljanje dvojnih
metalnih kliznih vrata u ramu od metalne zavarene
konstrukcije, sa ispunom od limenih panela (čelični
plastificirani lim), paneli sa 6cm "pir"-termoizolacije.
Vrata snabdevena klizačima po gornjoj šini i donjom
vođicom na tlu (prema nosivosti), graničnicima
otvaranja, potrebnim okovom, rukohvatom bravom i
opšivima po obimu. U sklopu kliznih vrata i
evakuaciona vrata od iste konstrukcije) 100x200cm,
za evakuaciju ljudi, sa propisanim elementima za
evakuaciona vrata.
Obračun po komadu opisane pozicije.

kom

2

Ukupno
pod 7.
bez
PDV-a

REKAPITULACIJA
1
2
3
4
5
6
7

ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
ARMIRAČKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
POKRIVAČKO-IZOLATERSKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
UKUPNA CENA
RADOVA BEZ
PDV-a:
IZNOS PDV-a u
dinarima
UKUPNA CENA
RADOVA SA
PDV-om:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене и рекапитулације:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- У колони 3. уписати колико износе јединичне ценe, за сваки тражени oпис радова;
- У колони 4. уписати колико износи укупна цена за сваки тражени oпис радова и то
тако што ће се помножити јединичне цене (које су наведене у колони 3) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2), осим позицијe означенe „паушално“ где се
укупна цена одмах уписује;
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Понуђач треба да попуни рекапитулацију на следећи начин:
- Уписати укупну понуђену цену радова без ПДВ-а (појединачно и збирно);
- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ;
- На крају уписати укупну понуђену цену радова са ПДВ-ом.

Услови и начин плаћања: Наручилац ће плаћање извршити уплатом на рачун
изабраног понуђача у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана по достављању
окончане ситуације која је оверена од стране надзорног органа и достављања 1
(jедне) бланко соло менице за отклањање грешака у гарантном року (печатом
оверене и потписане), захтева за регистрацију менице у Регистру меница
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке
(оригинал или копија), попуњеног, овереног печатом и потписаног меничног
овлашћења и копије картона депонованих потписа, а у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС", број 119/12 и 68/2015).
Рок извођења радова је ___________ календарских дана од дана увођења у
посао.
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _________ месеца/и (не
може бити краћи од 24 месеца) од дана примопредаје радова.
Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 60 дана)
од дана отварања понуде.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88.став 1.ЗЈН, понуђач ____________________ [навести
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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26.ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке радова - Монтажно демонтажно складиште за
смештај аеродромске опреме и посебног терета, јн бр.16/2016 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача]у поступку јавне набавке радова - Монтажно демонтажно складиште
за смештај аеродромске опреме и посебног терета, јн бр.16/2016, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када
има седиште на њеној територији)(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку(чл. 75. ст. 2.
ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.ЗЈН

Под пуном материјалном
подизвођача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача]у поступку јавне набавке радова - Монтажно демонтажно
складиште за смештај аеродромске опреме и посебног терета јн бр.16/2016,
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији)(чл. 75. ст. 1. тач. 4)
ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 6)

VI МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Закључен дана _____________. године, између:
1. Јавно предузећe за аеродромске услуге “Аеродром Ниш“ Ниш ул. Ваздухопловаца
бр. 24, (у даљем тексту: Наручилац), које заступа директора ЈП “Аеродром Ниш”, Владица
Ђурђановић, дипл.инж. саобр., рачун бр. 165-550-44 код Hypo Alpe Adria Bank, ПИБ 101531405,
матични број 07343914.
и
2.
_______________________________________из______________________
____ ПИБ:________________ , МБ:_______________, број
рачуна:________________________, назив банке:_________________,
кога заступа _____________________ (у даљем тексту Извођач).
Продавац наступа:_______________________________________________
(самостално, са подизвођачем, у групи понуђача)
Подизвођачи:______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Учесници у заједничкој
понуди:________________________________________________
_____________________________________________________
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2016. године Понуђачу - Извођачу
радова доделио Уговор о јавној набавци радова након спроведеног поступка
јавне набавке мале вредности, ЈН 16/2016.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора Монтажно демонтажно
складиште за смештај аеродромске опреме и посебног терета.
Извођач ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити у свему у
складу са Обрасцем понуде са спецификацијом - предмером радова, обрасцем
структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, односно
усвојеном понудом.
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Укупна вредност радова који су предмет овог Уговора износи_________ динара без
ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом, по стопи____% износи_______ динара., а
добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр._________
(Попуњава Наручилац).
Наручилац се обавезује да за извођење радова из чл. 1. овог Уговора,
исплати Извођачу коначну вредност изведених радова, добијену применом
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једничних цена из усвојене понуде Извођача на основу стварно изведених
радова из грађевинске књиге.
Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала,
помоћног материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње,
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове које
Извођач има у реализацији свих Уговором предвиђених обавеза.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за
време извођења радова и не могу се мењати.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорна стране су сагласне да ће се плаћање извршити уплатом на рачун понуђача
број________ код ________ банке у року не дужем од 45 дана од дана достављањa
окончане ситуације које су оверена од стране надзорног органа. Након достављања
окончане ситуације доставља се 1 (jедна) меница за отклањање грешака у гарантном
року у складу са Конкурсном документацијом.
У случају да радови или било који њихов део нису изведени на
задовољавајући начин и у складу са позитивним прописима, стандардима и
условима из конкурсне документације, Наручилац задржава право да у потпуности
или делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају је дужан исплатити
неспорни део ситуације.
Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију
Извођач је обавезан доставити стручном надзору. Стручни надзор ту документацију
чува до примопредаје и коначног обрачуна радова. У супротном, уколико
Извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити
плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек
по извршеном прегледу и добијању записника о примопредаји изведених радова,
потписаног и овереног од стране комисије за примопредају радова.
РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА
Члан 4.
Извођач се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора
отпочне одмах по увођењу у посао.
Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора, изведе у потпуности у
складу са спецификацијом - предмером радова и преда Наручиоцу на употребу у року
од ____ дана, рачунајући од дана увођења у посао, према приложеној динамици
извођења радова коју извођач доставља Наручиоцу у тренутку увођења у посао.
Динамика извођења радова ће се усаглашавати са Наручиоцем и стручним
надзором тако да се радови изведу у уговореном року.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а
сматраће се да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем свих
наведених услова:

- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту,
- да је Наручилац решењем одредио стручни надзор

у току грађења

објекта сходно чл. 153. Закона о планирању и изградњи.
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Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7. дана од
кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7. дана уведен у
посао.
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.
Под роком завршетка извођења радова сматра се дан њихове спремности
за технички преглед објекта, а што стручни надзор констатује у грађевинском
дневнику.
Под роком завршетка радова сматра се дан сачињавања Записника о извршеној
примопредаји уговорених радова, а што стручни надзор уписује у грађевински
дневник.
Утврђени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Уговорени рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача и уз
претходну писану сагласност Наручиоца у следећем случајевима:

-у

случају елементарних и временских непогода и дејства више силе,
признате по важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно
времену дејства. Трајање више силе и временских непогода уписује се у
грађевински дневник;
- у случају прекида рада проузрокованим актом надлежног органа, за који
није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет уговора
Извођач у писаној форми подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од сазнања
за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније пре истека коначног рока
за завршетак радова.
Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени
уговора, продужава уговорени рок за извођење радова, закључењем Анекса овог
Уговора.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне
накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 6.
Пресек изведених радова вршиће се последњег дана у текућем месецу, з а
р а д о в е и з т о г м е с е ц а . Уколико се на дан вршења пресека радова утврди да је
Извођач извео мање од 80% вредности радова предвиђених динамичким планом,
Наручилац има право да за преостале неизведене радове раскине уговор са
Извођачем без његове посебне сагласности и извођење преосталих неизведених
радова уговори са другим извођачем.
Евентуалне разлике између уговорених вредности одузетих радова и
вредности тих радова уговорених са другим извођачем, сноси Извођач из овог
уговора, а до износа у висини од 10% вредности уговорених радова наплатом
средства обезбеђења за добро извршење посла предвиђеним чл. 17. овог Уговора.
Поред обавезе из претходног става Извођач је истовремено у обавези да
Наручиоцу плати и пенале у износу од највише 5% од укупне уговорене вредности,
а на име доцње у испуњењу рокова градње.
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МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА
Члан 7.
Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на
уговорене количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су
количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова за
поједине позиције радова.
Извођач је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног
обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова
радова са количинама и предлог измене јединичних цена и рока продужетка
извођења радова за евентуалне вишкове који прелазе 10% уговорених количина
радова за поједине позиције радова. Вишкови радова који не прелазе 10%
уговорених количина радова за поједине позиције радова, третирају се као
уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена и уговорени рок
завршетка радова из понуде Извођача.
Надзорни орган је у обавези да провери основаност достављеног преглед
вишкова и мањкова радова, описе позиција и количине и достави мишљење са
детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет)
дана од дана пријема. Надзорни орган није овлашћен да, без писане
сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о роковима, измени материјала
који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму
уговорених радова који се не изводе (мањкови радова).
Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан
да застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и
Наручиоца.
По добијању писaне сагласности, Извођач ће са Наручиоцем закључити
анекс овог уговора, на основу Одлуке о измени уговора у складу са чл. 115. Закона,
под условом да вишак не прелази 10% од уговорених количина радова.
НЕПРЕДВИЂЕНИ И ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 8.
Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором и чија укупна
вредност није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора,
стране ће уговарати у складу са чл. 36. ст. 1. т. 5. Закона, у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда.
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем
непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног
органа, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном
непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа.
У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова,
Извођач је обавезан да достави понуду за додатне радове (непредвиђене радове),
у року из позива за подношење понуде, у складу са конкурсном документацијом.
Надзорни
орган
проверава
основаност
потребе
за
извођењем
непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених
радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно
образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема,
ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36.
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Закона, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о
основаности примене преговарачког поступка. Надзорни орган није овлашћен да,
без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима,
измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених - непревиђених радова.
Члан 9.
Извођач може и без претходне писане сагласности Наручиоца, а уз
сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је
њихово извођење нужно за стабилност или за спречавање штете, а изазвани су
променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима,
који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности
о томе обавесте Наручиоца.
У поступку јавне набавке за уговарање хитних непредвиђених радова,
Извођач је обавезан да достави понуду за непредвиђене радове у року из позива
за подношење понуде, у складу са конкурсном документацијом.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 10.
Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим
прописима, техничким прописима, нормативима, техничком документацијом и овим
Уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.
Извођач се обавезује да пре почетка извођења радова:

–
Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова.
У случају потребе за изменом одговорног лица, Извођач је дужан да о томе
обавести Наручиоца и да за њега достави ново Решење о именовању
одговорног лица за извођење радова, са приложеним копијама личне лиценце,
потврде ИКС-а да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда
части иста није одузета, као и доказе о радном статусу истог,
–
Да пре почетка радова Наручиоцу достави Елаборат о уређењу
градилишта са мерама безбедности и здравља на раду и пројекат организације,
динамике и технологије извођења радова на основу којих се добија сагласност
Директората цивилног ваздухопловства,
– Извођач је дужан да плати Министарству унутрашњих послова ради
издавања дозвола за кретање радника који ће изводити радове у
обезбеђивано – рестриктивној зони Аеродрома (зони граничног прелаза) –
ван територија државе Србије
– да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену
испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих
радова,
– да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више
извршилаца, у складу са редом у случају да је због одвијања редовног авио
саобраћаја прилагоди радове реду летења без права на повећање трошкова или
посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,
– да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све
књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област,
– да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца
датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од
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конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно
извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или
убрза извођење радова кад је запао у доцњу,
– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,
– да се строго придржава мера заштите на раду,

–

дужан је да предузме све разумне кораке да заштити животну средину на и
око места извођења радова, ограничи штету и сметње лицима и имовини
од загађења, буке, прашине и других резултата рада, укључујући и:
коришћење одговарајућих метода заштите од прашине;

коришћење савремених метода смањења буке
– да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту,
као и складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих
одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити
животне средине и радно правних прописа о сигурности радника за време укупног
трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,
– да у писаној форми обавести Наручиоца када утврди да делови
техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није
у складу са важећим прописима, стандардима, што може имати утицаја на
стабилност, исправност и квалитет изведених радова,

–

да уграђује материјал, делове и опрему врсте и типа која у
потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима
и
стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, о свом
трошку,
– да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и преда објекат
као технички исправан и функционалан,
– да гарантује квалтитет изведених радова и употребљеног материјала, с
тим да отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач
мора приступити у року од 5 (пет) дана,
– да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова
уколико се утврде неправилности и недостаци

–
–

Изради извођачки пројекат и детаље уградње
Изради извођачки пројекат монтаже светлећих натписа.
Члан 11.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена
безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене
радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом
и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац
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има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом
уговору.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом
о планирању и изградњи.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 12.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену вредност радова под
условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по
завршетку радова, прими наведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора и на тај начин ће
контролисати квалитет радова и употребљеног материјала, као и ток радова и
испостављене ситуације од стране Извођача. Наручилац је обавезан да у року
од 2 (два) дана од дана закључења уговора у писаној форми обавести Извођача
о одређивању лица која врше стручни надзор над извођењем радова, свих
потребних струка за вршење истог.
Налази контроле надзорних органа уписују се у грађевински дневник.
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао предајући му потребну
документацију и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у
посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог
тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.
Наручилац се обавезује да, по обавештењу Извођача да су радови завршени,
без одлагања заједно са Извођача приступи примопредаји објекта и коначном
обрачуну.
ВИША СИЛА
Члан 13.
Виша сила је сваки непредвидиви догађај изван разумне контроле уговорних
страна, и који је неизбежан упркос разумним напорима и бриге погођене стране, а
услед кога је погођена уговорна страна онемогућена у извршењу обавеза по овом
Уговору.
Виша сила је сваки непредвидиви догађај који се не може осигурати.
Неизвршење обавеза преузетих овим Уговором или кашњење у извршењу
истих, у целости или у делу, Наручиоца и Извођача, неће се сматрати се кршењем
одредби овог Уговора у обиму у којем је поменуто кашњење или неизвршење обавеза
узроковано вишом силом.
Страна која тврди да је до одлагања извршења обавеза дошло услед више
силе у складу са овим чланом има обавезу да:
- одмах обавестити другу уговорну страну о појави исте;
- предузме све активности које су оправдане, а по потреби и покрене поступке, за
сврху отклањања или ублажавања узрока више силе;
- по отклањању или прекиду исте, одмах обавестити другу уговорну страну и
предузме све оправдане активности за наставак вршења својих обавеза што је пре
могуће након отклањања или прекида више силе.
У случају кад је у складу са овим Уговором уговорна страна обавезна или има право
да делује или врши неку активност у складу са меродавним правом и овим Уговором,
а у дефинисаном временском року, или када права Понуђача предвиђена овим
Уговором треба да потрају одређени временски период, дефинисани период се
продужава како би се оправдано узео у обзир сваки период у току којег услед више
силе уговорна страна није била у могућности да спроведе активности које су
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неопходне за остваривање права, извршење обавезе или уживање права која су
предвиђена овим Уговором.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 14.
Достављени атести морају одговарати техничким прописима, захтевима
техничке документације, српским и другим прихваћеним страндардима, као и
Спецификацији – Предмеру радова из конкурсне документације.
Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и
контролна испитивања, односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази
извршених испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу.
Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата
Наручиоцу пре техничког прегледа објекта.
Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши
преглед и анализу, након чега даје Извођачу писано одобрење за употребу
атестираног грађевинског материјала и наставак извођења започетих позиција
радова.
Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и
изведених радова не одговора захтевима Наручиоца и техничким прописима,
Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу да неквалитетан материјал замени
квалитетним и да радове доведе у исправно стање.
Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.
Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник.
Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач.
Члан 15.
Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и
уграђених материјала, Извођач је обавезан да поступи по свим писаним
примедбама и исте отклони најкасније за 5 (пет) дана о свом трошку.
Уколико Извођач не поступи по примедбама, Наручилац има право да
уочене недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извођача, наплатом
средства обезбеђења за добро извршење посла.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 16.
Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,1% од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњена, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од
вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка
Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи
штету која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од Извођача
накнаду штете односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа
претрпљене штете.
Уговорна казна се обрачунава до примопредаје објекта.
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Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев
за остваривање својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.
Извођач се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења
уговорне обавезе завршетка радова у уговореном року, дошло због узрока за који
Извођач није одговоран.
Извођач ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив
за закашњење сразмерно његовој кривици. Терет доказивања узрока који је довео
до оправданог закашњења у извођењу радова је на Извођачу радова, а Наручилац
цени оправданост предочених доказа.
ОСИГУРАЊЕ
Члан 17.
Извођач је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура
код осигуравајућег друштва на уговорени износ за све време изградње тј. до
предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, и то све
радове, објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању као и да
полису осигурања стави Наручиоцу на увид када овај то затражи.
У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача прелази на Наручиоца.
Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач буду у
потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења
радова и то до пуне њихове вредности
Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач је дужан да
изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било ком лицу или имовини,
које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца
за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану
изван урбанистичке локације, а буде их изазвао Извођач.
Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 18.
Меница за добро извршење посла
Извођач је дужан да, у року од највише 7 радних дана од дана закључења
Уговора, достави Наручиоцу меницу за добро извршење посла на износ од 10% од
укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла. До
достављања менице овај Уговор се закључује под одложним условом.
Меница мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива
на први позив.
Меница за добро извршење посла мора имати важност најмање 30 дана дуже
од дана истека рока за коначно извршење посла.
У случају да Извођач не достави меницу за добро извршење посла на начин и у
року прописаном у ставу 1. Овог члана, Наручилац ће активирати меницу за
озбиљност понуде.
Меница за добро извршење посла биће враћена Извођачу након што Извођач
преда Наручиоцу меницу у висини од 10% уговорене вредности за отклањање грешака
у гарантном року. Ако се за време трајања Уговора, из било којих разлога промене
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рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач мора продужити важност менице за
добро извршење посла у складу са инструкцијама Наручиоца, односно меница мора
да важи најмање 30 дана после истека тако промењеног рока.
Меница за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да
Извођач, својом кривицом, уговорну обавезу не испуни у уговореном обиму, року и
квалитету.
Члан 19.
Меница за отклањање грешака у гарантном року
Извођач је дужан да, у тренутку примопредаје радова достави Наручиоцу
меницу на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, као гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року.
У случају да Извођач не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року на
начин и у року прописаном у ставу 1. овог члана, Наручилац ће активирати меницу за
добро извршење посла.
Меница мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива
на први позив.
Меница за отлањање грешака у гарантном року мора имати важност најмање 5
дана дуже дужи од дана истека гарантног рока.
У случају да се укаже потреба продужења меница, Понуђач мора благовремено
продужити важност меница, односно најкасније 15 дана пре истека њихове важности, а
уколико то не учини, Наручилац има право да активира меницу којој није продужен рок
важења.
Предметна средства финансијског обезбеђења морају да испуњавају све услове
за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним
услугама.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 20.
Извођач о завршетку радова у писаној форми обавештава Наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по један
представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача и иста о примопредаји
сачињава записник.
Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом
примопредаје радова, Извођач ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико
не почне са њиховим отклањањем у року од три дана или ако их не отклони у
споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на
рачун Извођача, односно наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла
из чл. 18. овог Уговора.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу, Наручилац
ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу,
пројекте изведених радова у два примерка, уколико су учињене измене пројектне
документације.
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац.
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КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 21.
Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с тим да
почиње одмах по примопредаји радова, а завршава се најдуже за 10 (десет) дана.
Коначни обим и врста радова по овом уговору утврђују се на бази стварно
изведених радова и оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
усвојених јединичних цена из Спецификације – Предмера радова, које су фиксне
Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или
одлаже коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе
је обавести.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 22.
Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору износи
месеца/и (не може бити краћи од 24 месеца) од дана извршене примопредаје,
документоване записником о извршеној примопредаји радова.
Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача.
Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје објекта записнички преда
Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за
руковање.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 23.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико:

- Извођач касни са почетком извођења радова дуже од 15 (петнаест)
дана почев од дана увођења у посао;
- изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту
врсту посла и Спецификацији – предмеру радова из усвојене понуде Извођача, а
Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач не поштује
динамички план предвиђен чл. 11. овог Уговора, или из неоправданих разлога
прекине са извођењем радова;
- Извођач не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року из чл. 19. овог Уговора.
У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има
право да за уговорене радове ангажује другог извођача реализацијом средства
обезбеђења за добро извршење посла из чл. 18. овог Уговора.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су
предмет овог Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада
стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора
и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди
и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје
разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 24.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању
и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других важећих законских прописа и
подзаконских аката.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и
овлашћени представници
његових саставних делова решаваће споразумно
уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће
стварно надлежни суд у Нишу.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Уговор почиње да важи даном обостраног потписивања и достављања
средства обезбеђења за добро извршење посла, а престаје да важи за уговараче
по обостраном испуњењу обавеза уговорених страна и у случајевима
предвиђеним Уговором и важећим законским прописима.

Члан 26.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених
представника уговорних страна, сачињен је у 4 (четири) истоветних
примерака, од којих Наручилац задржава 2 (два) примерка, а Извођач 2 (два)
примерка.
ЗА ИЗВОЂАЧА
Директор
______________________

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор ЈП “Aeродром Ниш“Ниш
___________________________
Владица Ђурђановић
Дипл.инж. саобр.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем. Наручилац може одбити понуду, ако
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен.
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(ОБРАЗАЦ 7)
VII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ:Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром
Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 165-550-44 код HypoAlpeAdriaBank,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Јавно
предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш, ул, Ваздухопловаца
24, Ниш као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити
на износ од10 % од укупне вредности понуде на име озбиљности понуде за јн
бр.16/2016 чији је набавка Монтажно демонтажно складиште за смештај
аеродромске опреме и посебног терета што номинално износи
________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш,
ул, Ваздухопловаца 24, Ниш, као Поверилац, да у своју користврши наплату
доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста
и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на
терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо
рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно
овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом
основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних
промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1
(један) за дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
МП
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(ОБРАЗАЦ 7)
VIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ:Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром
Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 165-550-44 код HypoAlpeAdriaBank,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Јавно
предузећe за аеродромске услуге“Аеродром Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца
бр.2., рачун бр. 165-550-44 код HypoAlpeAdriaBank, као Повериоца, да предату
меницу серије ___________ може попунити на износ од10 % од укупне
вредности понуде на име доброг извршења посла за јн бр.16/2016 чији је
предмет набавка Монтажно демонтажно складиште за смештај аеродромске
опреме и посебног терета, што номинално износи ________________динара
без ПДВ-а.
Овлашћује се Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром Ниш“Ниш ул.
Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 165-550-44 код HypoAlpeAdriaBank, као Поверилац,
да у своју користврши наплату доспелих хартија од вредности – меница,
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату,
издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист
рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо
рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно
овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за
предметну јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом
основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних
промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1
(један) за дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
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VIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ:Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром
Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 165-550-44 код HypoAlpeAdriaBank,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Јавно
предузећe за аеродромске услуге“Аеродром Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца
бр.2., рачун бр. 165-550-44 код HypoAlpeAdriaBank, као Повериоца, да предату
меницу серије ___________ може попунити на износ од10 % од укупне
вредности понуде на име отклањања грешака у гарантном року за јн
бр.16/2016 чији је предмет набавка Монтажно демонтажно складиште за
смештај аеродромске опреме и посебног терета, што номинално износи
________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром Ниш“Ниш ул.
Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 165-550-44 код HypoAlpeAdriaBank, као Поверилац,
да у своју користврши наплату доспелих хартија од вредности – меница,
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату,
издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист
рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо
рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно
овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за
предметну јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом
основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних
промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1
(један) за дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
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