КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА
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I

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:ОпштинаОсечина
Адресанаручиоца:Карађорђева78,14253Осечина
Интернет страницанаручиоца:www.оsecina.com
Врстанаручиоца:локалнасамоуправа
Врстапоступкајавненабавке:јавнанабавкамалевредности
Врста предмета: услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне
инфраструктуреиизградњеулицаипутева
Ознакаиз општег речниканабавке:71247000-надзорграђевинскихрадова
Број партија:набавканијеобликованапопартијама
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање
понудајенајнижапонуђенацена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна: конкурсна документација ће бити објављена на
порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца www.оsecina.com и може се
преузетиличноупросторијамаопштинеОсечина
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се могу достављати
лично или путем поште, на адресу општина Осечина, ул Карађорђева 78, 14253
Осечина, сваког радног дана од 08 до 15 часова и у затвореној коверти са назнаком –
"Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ – услуга стручног надзора на радовима на
одржавањусаобраћајнеинфраструктуреи изградњеулицаи путева
– НЕ ОТВАРАТИ".Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу,
телефониконтактособу.
Крајњи рок задостављањепонуда:је04.02.2019. годинедо12:30 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити
последњег дана рока за подношење понуда 04.02.2019.год. у 13:00 часова у општини
Осечина,Карађорђева78,узприсуствоовлашћенихпредставникапонуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну
набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача.
Рок задоношењеодлуке: 5данаодданаотварањапонуда.
Лицезаконтакт: МиланУрошевић,тел:014-451-158, e-mail:soosecina@mts.rs
НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучитеиусвемупоступитепоњој.Задодатнеинформацијеиобјашњења, потребно
је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате
портал jавних набавки и интернет страницу наруциоца како би благовремено били
обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је
наруцилацускладу са чланом 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне
документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
наруциоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама,
наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, објавити на порталу јавнихнабавкиинасвојојинтернетстраници.
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II УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
1.

Упутствооначинупопуњавањаобрасцапонуде.

Понуду треба одштампати или читко написати и исту треба да потпише и печатира
понуђaч,наоригиналнимобрасцимаимоделууговора.
Понуђач доставља једну поднуду, у писаном облику. Ако понуђач достави више
понуда,свепонудетогпонуђачабићеодбијенекаонеисправне.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачимаигрупапонуђачакојаподносизаједничкупонуду.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео
понудунеможеистовременодаучествујеузаједничкојпонудииликаоподизвођач.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђачабудезакључен,тајподизвођачћебитинаведенууговору.
Понуђачједужандазаподизвођачедоставидоказеоиспуњеностиобавезнихусловаиз
чл.75.ст.1.тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл.
75 ст.1. тачка 5 овог Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, на
начинодређенчл.77.Закона.
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуниобавезнеусловеизчл.75.ст.1.тач.1)до4)Законаојавнимнабавкама,адодатне
условеиспуњавајузаједно.
Услов из чл. 75 ст.1 тач.5 овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којемјеповереноизвршењеделанабавкезакојијенеопходнаиспуњеносттогуслова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
преманаручиоцуобавезујунаизвршењејавненабавке,акојиобавезносадржиподатке
прописанечл.81.ст.4.
2.

Језик понуде

Понуда и сви документи као и преписка везана за понуду коју размењују понуђач и
наручилацтребадабуденаспрскомјезику.
3.

Цене

Цене, односно вредност услуге, која је предмет јавне набавке, исказују се у динарима,
безисаПДВ-ом.
Плаћање ће се вршити у свему на начин утврђен уговором, уплатом динарских
средставанатекућирачунизабраногпонуђача.
4.

Критеријумзадоделууговораjeнајнижапонуђенацена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде, а у случају
да имају исти и рок трајања понуде, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача
којијераниједоставиопонуду.
5.

Понудесваријантаманисудопуштене.

Услучајудапонуђачдоставипонудусаваријантама,понудасеодбија.
6.

Подаци ообавезној садржини понуде.
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Понудасесматраисправномакопонуђачподнесе:
а. попуњен,потписанипечатомоверенобразацподациопонуђачу,
б. попуњен,потписанипечатомоверенобразацпонуде,
в. попуњен,потписанипечатомоверенобразацизјавепонуђачаонезависнојпонуди,
г. попуњену, потписну и оверену изјаву о испуњености обавезних услова из чл.75.
ст.1.ипоседoвањудоказаизчл.77.ст.1.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатнеусловезаучешћеупоступкујавненабавке, и то:
- Дарасполажедовољнимкадровскимкапацитетомито
-5запосленихитоодтогадазапосленипоседујуследећелиценце:
415или412или312или315–1лице,
370или470–1лице
300или400–1лице
310или410–1лице
313или413или314или414–1лице

Доказ: попуњену, потписну и оверену изјаву о лицима која ће бити именована за
вршењестручногнадзора(образац IV);за лицакојасуурадномодносукодпонуђача:
фотокопије лиценци и потврде да су исте важеће, фотокопије радне књижице и
одговарајуће М/МА обрасце пријаве на обавезно социјално осигурање запослених,
или ако лице није у радном односу: фотокопије лиценци и потврде да су исте важеће,
фотокопије уговора о ангажовању и одговарајуће М/МА обрасце на обавезно
социјалноосигурањезапослених.
Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно, док
подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.
- дарасполажедовољнимпословнимкапацитетом
-Да је понуђач претходне три године обављао надзор над пословима из области
нискоградње чија је вредност била минимум 50.000.000,00 динара (вредност
инвестицијаненадзора)
Доказ:уговори
д. попуњен,потписанипечатомоверенмоделуговора.
ђ. Обавезнорешењеорегистрацији.
7.

Отварањепонуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда
04.02.2019. године у 13:00 часова у општини Осечина, Карађорђева 78, уз присуство
овлашћенихпредставникапонуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда поднеће Комисији за јавну
набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача.
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8.

Тајност

Подаци који се тичу провера, објашњења, мишљења и поређења понуда, као и
препоруке у вези са доделом уговора се неће саопштавати понуђачима ни лицима која
званичнонисуукљученаупоступак,доксенеобјавиимеизабраногпонуђача.Уколико
учесник у поступку на било који начин покуша да утиче на комисију за избор извођача
приликом проучавања понуда или доношења одлуке о избору понуђача, његова понуда
бићеаутоматскиодбијена.
9.

Одлукаододели уговора:

Рок за доношење одлуке o додели уговора je 5 дана од дана отварања понуда.
Наручилацћеодлукуoдоделиуговораобјавити наПорталујавнихнабавкииинтернет
странициОпштинскеуправеОсечинаурокуодтриданаодданадоношења.
10. Правонаручиоцадаприхвати понудуили одбијенекуили свепонуде.
Наручилац задржава право да прихвати или одбије било коју од понуда и/или да
поништи цео поступак јавне набавке и да одбије све понуде у складу са Законом о
јавним набавкама. Наручилац то може да учини у било које време пре доделе уговора
са обавезом да своју Одлуку писмено образложи, посебно наводећи разлоге за
одбијање.
11. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења у
вези саконкурсномдокументацијом.
Уколико је понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном
документацијом, може га тражити од наручиоца у писаном облику, најкасније пет дана
од дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан да у року од три
дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернетстраници.
12. Рок и начин подношењазахтевазазаштитуправапонуђача
Прописан је чланом 149. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права понуђача
морадасадржисвепрописанеелементеизчл.151.Законаојавнимнабавкама.
13. Негативнереференце
Наручилацможеодбитипонудууколикопоседуједоказкојипотврдуједапонуђач није
испуњаваосвојеобавезепоранијезакљученимуговоримао јавним набавкама којису
сеодносилинаистипредметнабавке,запериододпретходнетригодине.
Доказможебити:
a) правоснажнасудскаодлукаилиодлукадругогнадлежногоргана;
b) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавкеилииспуњењауговорнихобавеза;
c) исправаонаплаћенојуговорнојказни;
d) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
e) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом,односноуговором;
f) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавез а дата на начин и под
условимапредвиђенимзакономкојимсеуредујуоблигациониодноси;
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g) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означенаупонудикаоподизвођачи,односночлановигрупепонуђача.
h) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим
поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
Наручилац може понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач
добионегативнуреференцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења
уговорнихобавеза.
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III ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И ПОСЕДОВАЊУ
ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Овим,каоовлашћенолице___________________________________________________
(називиседиштеправноглица)
изјављујем,подпуном материјалноми кривичномодговорношћу,даиспуњавамосвеобавезне
услове прописане чл.75.ст.1, да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), сходно чему имамо право
научешћеупоступкујавненабавкеусвојствупонуђача,ито(условиизчл.75.ст.1.ЗЈН):
1. понуђачјерегистрованкоднадлежногоргана,
2. понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривичноделопреваре,
3. понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописимаРепубликеСрбијеилистранедржавекадаимаседиштенањенојтериторији,
4. понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавненабавке,акојетаквадозволапредвиђенапосебнимпрописом,
5. понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
праваинтелектуалнесвојине
Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, да може од
понуђачачија понуда будеоцењенакаонајповољнија,захтеватиоригиналилиоверенекопије
свихилипојединихдоказа.
Понуђач јерегистрован уРегиструпонуђачауАПР

да

не
(Заокружити)

У___________,дана_________2019.год.
Давалацизјаве–овлашћенолице:
____________________________
Имеипрезиме–читконаписано
_____________________________
Бројличнекартедавоцаизјаве
М.П.

______________________________
Својеручнипотписдаваоцаизјаве

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (копирати образац у
потребан број примерака)
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. (копирати образац у потребан број
примерака)
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IV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦИМА КОЈА ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ
ИМЕНОВАНА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 404-5/2019
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем, да ће наведени
дипломирани инжењери бити именовани за стручни надзор у реализацији
предметнејавненабавке:

Бр.

Захтевана
врста
лиценце

1.

415или412
или312или
315

2.

370или470

3.

300или400

4.

310или410

5.

313 или 413
или 314 или
414

Имеипрезиме

Бројлиценце

Датум:_____________

Потписовлашћеноглицапонуђача
М.П.

_______________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. За сваког одговорног
извођача приложити фотокопију лиценце и потврду ИКС и доказ орадном
ангажовању.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Подматеријалномикривичномодговорношћуизјављујем,дасмопретходнетри
године обављали надзор над пословима из области нискоградње чија је вредност била
минимум50.000.000,00динара(вредностинвестицијаненадзора)

Датум:_____________

Потписовлашћеноглицапонуђача
М.П.

_______________________________

Прилог:уговори
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V ОБРАЗАЦ (а, б, в, г)
a) - ОБРАЗАЦ СА ПОДАЦИМА О ПОНУЂАЧУ
На основу позива за давање понуда за доделу јавне набавке услуга стручног
надзоранарадовиманаодржавањусаобраћајнеинфраструктуреи изградњеулица
и путевадостављамВамследећеподатке:
Пунназивпонуђача
Адресапонуђача
Особа законтакт
Телефон
Факс
Порескииндетификациониброј
Матичниброј
Регистарскибрoj
Бројрачуна
Лицеодговорнозапотписивањеуговора
e-mail

Местоидатум____________________
Понуђач

____________________

Печатипотпис ___________________
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б) ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемоданаступамокаогрупапонуђачау поступкујавненабавкемалевредностиуслуга

стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и
изградње улица и путева да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред
наручиоцем:

ПУННАЗИВИСЕДИШТЕ,
АДРЕСА)ЧЛАНАГРУПЕ

ДОБРАКОЈЕЋЕ
ИСПОРУЧИТИЧЛАН
ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНАГРУПЕ
УПОНУДИ
(процентуално)

ПОТПИСОДГОВОРНОГ
ЛИЦАИПЕЧАТЧЛАНА
ГРУПЕ

Овлашћени члан:
_______________________
м.п.
Члангрупе:
_______________________
м.п.
Члангрупе:
_______________________
м.п.
Члангрупе
_______________________
м.п.
Члангрупе
_______________________
м.п.
Члангрупе
_______________________
м.п.
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача
-директори.
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в) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Називчланагрупепонуђача
СедиштеиадресачланагрупеПонуђача
Одговорнолицечланагрупе-директор
Особазаконтакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текућирачунпредузећаибанка
Матичнибројпонуђача
Порескибројпредузећа-ПИБ

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.

Датум:

М.П.

Потписовлашћеноглица
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г) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Називчланагрупепонуђача
СедиштеиадресачланагрупеПонуђача
Одговорнолицечланагрупе-директор
Особазаконтакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текућирачунпредузећаибанка
Матичнибројпонуђача
Порескибројпредузећа-ПИБ

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача.
потписује и оверава овлашћено лице подизвођача.

Датум:

М.П.

Образац

Потписовлашћеноглица

Page 14|21

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуда за доделу уговора понуђачу за јавну набавку
бр.404-5/2019 – услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне
инфраструктуре и изградње улица и путева
а у складу са техничком
спецификацијом(поглављеXIКонкурснедокументације),достављамоВамследећу

ПОНУДУ бр. _______
1. Да квалитетно извршимо услугу у складу са наведеним условима из конкурсне

документације,поштујућисвеважећепрописеистандарде,наначин(заокружити):
а)самостално

б)заједничкапонуда

Цена
оквирна
стручног Ценастручногнадзора
вредност
надзора
исказанаудинарима
радовау дин.
исказанау
безПДВ-а
безПДВ-а
%

Оп и с

1.

ц)саподизвођачем

Стручнинадзорнарадовима
наодржавањусаобраћајне

инфраструктуреиизградње
улицаипутева

до
50.000.000,00

УкупнавредностпонудеизраженаудинаримабезПДВ-а:
Словима:
ПДВ(20%):
УкупнавредностпонудеизраженаудинаримасаПДВ-ом
Словима:
2. Узпонудуприлажемоприлогеидоказетраженеконкурсномдокументацијом.
3. Важност понуде износи ____ (_____________________) данаодданаотварањапонуда(не
краћиод30дана).
словима
4. Рок и начин плаћања: у законском року по испостављеним привременим и окончаној
ситуацији – рачуну по динамици извршених радова уплатом на рачун понуђача. Окончана
ситуација – рачун мора износити минимум 10% и може бити испостављена након извршене
примопредаје радова и достављеног записника – извештаја. Понуђачу није дозвољено да
захтевааванс.
5. Рок пружања услуга: рокпружањауслугапочињеприликомувођењаизвођачарадова

упосаоитраједопримопредајеизведенихрадова.
6. Местопружањауслуга: МестопружањауслугајеОсечина.
Датум:

_______________

ИМЕИПРЕЗИМЕОВЛАШЋЕНОГЛИЦА

___________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГЛИЦА
М.П.

___________________________________
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VII ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Подпуномматеријалномикривичномодговорношћупотврђујемдасампонудуподнео
независно,бездоговорасадругимпонуђачимаилизаинтересованимлицима.

Местоидатум
_______________________

М.П. __________________________
(потписовлашћеноглица)
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Редни број

Назив трошкова

Вредност

УКУПНО

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова
припремањапонуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражитиоднаручиоцанакнадутрошкова(члан88.став2.ЗЈН)
Датум________________

Потписовлашћеноглицапонуђача
М.П.
_________________________
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
Закљученизмеђу:
1. Општине Осечина, Карађорђева бр.78,којузаступапредседникОпштинеДраган
Алексић,ПИБ:101598037;МБ:07256230(удаљемтексту:наручилац)и
2. _____________________________________ ул. __________________________, кога
заступа _______________________________ ПИБ:___________________, МБ:
_________________, рачун бр.________________________ отворен код
_________________________банке (удаљемтексту:извршилац)
Члан1.
Уговорнестранесагласноконстатују:
- да је наручилац услуге, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама
(,,Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за прикупљање
писмених понуда за пружање услуге стручног надзора над извођењем радова на
одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, спровео поступак
јавненабавкемалевредности,бр.404-5/2019
- да је извршилац дана _________.2019. године, доставио понуду која се налази у
прилогуисаставниједеоовогуговора;
-дајенаручилацускладусачланом108.ЗаконаојавнимнабавкамадонеоОдлуку
ододелиуговоразапружањеуслугестручногнадзора.
ПРЕДМЕТ:
Члан2.
Предметовогуговорајеуслугастручногнадзоранадизвођењемрадована
одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, а у свему према
понуди бр.____________од _______.2019.године, техничкој спецификацији и овом
уговору.
ВРЕДНОСТУСЛУГЕ:
Члан3.
Укупна уговорена цена услуге из члана 1. овог Уговора је ____% у односу на
уговорену вредност радова, што укупно без пореза на додату вредност износи
________________ динара, односно са порезом на додату вредност износи
________________динара.
У цену су урачунати сви трошкови које Извршилац услуге има у реализацији
предметнејавненабавке.
Проценатизстава1.овогчланајефиксанинеможесенакнадномењати.
УСЛОВИИНАЧИНПЛАЋАЊА:
Члан4.
Наручилацуслуга сеобавезуједаИзвршиоцуисплатиценууслуге:
- 90% по испостављеним привременим ситуацијама у року до 45 дана од дана
испостављањаускладусадинамикомизвођењарадова
- 10% по извршеној примопредаји радова у року до 45 дана од дана испостављања
окончанеситуације.
Плаћање
се
врши
на
текући
рачун
Извршиоца
број
_______________________________
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РОК:
Члан5.
Рок пружања услуга почиње приликом увођења извођача радова у посао и траје
допримопредајеизведенихрадова.
ОБАВЕЗЕИЗВРШИОЦА:
Члан6.
Извршилацуслугесеобавезуједаувршењупословастручногнадзораобављаследеће:
- врши контролу да ли се извођење радова обавља у складу са техничком
документацијом;
- вршиконтролудалисеизвођењерадовавршипремапонудииУговору;
- примењујесвемеребезбедностинараду;
- редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и провера да ли се
примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и
техничкимнормативима;
- врширедовнуконтролуквалитетаматеријала,опремеиинсталацијакојисеуграђују
и проверава да ли су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом
документацијом којом се доказује њихов квалитет у складу са стандардима и
техничкимнормативима;
- вршиконтролуколичинаиизвршенихрадова;
- вршифинансијскуконтролупривременихиокончанихситуацијаизвођачарадова;
- редовно прати динамику извођења радова и усклађености са уговореним роковима и
благовременопредузимамереуслучајуодступања;
- благовременоуочавасвепроменеипредузимапотребнемере;
- даје потребна објашњења и упутства извођачу радова неопходних за извођење
радова;
- проверава примену услова и мера за заштиту животне средине, објеката, опреме и
инсталацијаНаручиоцауслуга;
- учествујеупримопредајиобјектаИзвођачарадоваНаручиоцунакоришћење.
Пореднапреднаведеног,Извршилацуслуге:
- врши контролу уношења података у грађевински дневник и оверава грађевински
дневник;
- вршиоверупривременихситуацијаиокончанеситуације;
- непосредно учествује у изради коначног обрачуна (оверава обрачунске листове
грађевинске књиге) и поступку примопредаје изведених радова (овера записник о
извршенимрадовима).
Члан7.
Извршилац услуге се обавезује да услуге стручног надзора обавља са пажњом
доброг стручњака у складу са важећим законским и подзаконским актима, важећим
стандардимаитехничкимнормативимаиправилимасвојеструке.
Извршилац услуге ће решењем именовати лице за обављање послова стручног
надзора које испуњава услове прописане Законом о планирању и изградњи и
Правилникомоначинуипоступкувршењастручногнадзораутокуграђењаобјекта.
Акт о именовању лица за вршење стручног надзора код Наручиоца услуга,
Извршилац услуге ће доставити Наручиоцу услуга, заједно са потребним доказима о
испуњењуусловазаангажованолице.
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ОБАВЕЗЕНАРУЧИОЦА:
Члан8.
Наручилацсеобавезуједа:
 предаизвршиоцупројектно-техничкудокументацију,
 обезбединесметанприступираднатерену.
Члан9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису
дефинисани овим уговором непосредно примењују одредбе позитивних законских
прописа.
Члан10.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне
стране решаваће споразумно. У случају да спор не може да буде решен споразумно за
решавањеистогнадлежанјеПривреднисудуВаљеву.
Члан11.
Измене и допуне текста овог уговора су могуће само уз писмени пристанак
обеју уговорних страна и под условом да су предметне измене и допуне допуштене по
важећимдомаћимпрописима.
Члан12.
Овај уговор сачињен је у 4 (четрири) истоветна примерка од којих свака
уговорнастраназадржавапо2(два)примерка.
ЗАНАРУЧИОЦА:
___________________

ЗАИЗВРШИОЦА:
_____________________

Напомена:
модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и
потпише, чимепотврђуједаприхватаелементемоделауговора!
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X ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Стручни надзор над извођењемрадова на одржавањусаобраћајне инфраструктуре
и изградњеулицаи путева
Наручилацобезбеђујестручнинадзорутокуизвођењарадова.
Стручнинадзоробухвата:контролудалисеграђењевршипремаграђевинскојдозволи,
односно према техничкој документацији по којој је издата грађевинска дозвола,
контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа,
стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и
оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету
материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава извођачу радова;
сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих
решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења
радова.
Стручни надзор за предметне радове може да врши лице које испуњава услове
прописанезакономзаодговорногпројектантаилиодговорногизвођачарадова.
У вршењу стручног надзора на објекту не могу да учествују лица која су запослена у
привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетничкој радњи које је
извођач радова на том објекту, лица која врше инспекцијски надзор, као и лица која
раде на пословима издавања грађевинске дозволе у органу надлежном за издавање
грађевинскедозволе.
Примопредајаизведенихрадовасевршизаписникомопримопредајиизведенихрадова,
којуверификујепотписомнадзорниорган.
У примопредаји изведених радова обавезно учествују представник Наручиоца,
надзорниорганиодговорниизвођачрадова.
Посебнизахтеви:
- дневниобилазакградилиштаутокуизвођењарадова,
- достављањенедељнихписанихизвештајаНаручиоцу
- детаљнопознавањетеренскихусловаимогућности.
Напомена: дневне обиласка градилишта у току извођења радова контролише
овлашћенолиценаручиоца.
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