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JAВНА НАБАВКА РАДОВА - Извођење грађевинских радова на изградњи 
полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно 
регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање 
полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у 
надлежности ЈП „Срем-гас-а“. 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима 
Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке заведене под бројем 68-1/19 и Решења о образовању комисије заведеног под 
бројем 68-2/19, припремљена је: 
 
 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
за јавну набавку у отвореном поступку, предмет набавке - Извођење грађевинских 
радова на изградњи полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних 
гасовода, мерно регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и 
одржавање полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је 
у надлежности ЈП „Срем-гас-а“ – ради закључења оквирног споразума са једним 
понуђачем на годину дана. 

Садржај 
 

Конкурсна документација садржи: 

Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. Подаци о предмету јавне набавке 4 

3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
радова или услуга, рок извршења, место извршења и 
спецификација потребних количина 

4-15 

4. Техничка документација и планови 16 

5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. 
Закона и упутство како да се доказује испуњеност тих услова 

17-19 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду 20-27 

7. Образац понуде 28-29 

8. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду 30-33 

9.   Модел Оквирног споразума 34-38 
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      10.  Образац изјаве о независној понуди 39 

      11. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2. Закона 40 

      12. Образац  „Потврда за референце“ 41 

(Конкурсна документација садржи 41 страну) 
 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:  Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ 
Адреса:  Трг војвођанских бригада 14/I, Сремска Митровица 
МБ:                     08675295 
ПИБ:                  100589227 
Интернет страница: www.sremgas.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су радови – Извођење грађевинских радова на изградњи 
полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно регулационих 
станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање полиетиленске дистрибутивне 
мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у надлежности ЈП „Срем-гас-а“. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
 

• 45000000 – Грађевински радови 
 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним 
понуђачем на годину дана. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: 
За техничка питања: Љубомир Субашић, дипл.инг.маш. 
Е - mail адреса /или број факса: office@sremgas.rs /  
022/610-070 
 
 
 
 

mailto:office@sremgas.rs%20/
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
Предмет јавне набавке су радови - Извођење грађевинских радова на изградњи 
полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно 
регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање 
полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у 
надлежности ЈП „Срем-гас-а“. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
 

• 45000000 – Грађевински радови 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 
 
 
 
Предмет јавне набавке у отвореном поступку је ангажовање грађевинске оперативе 
на изградњи продужетака ДГМ, гасних прикључака и санацији гасовода на 
дистрибутивном подручју Ј.П. ”Срем-Гас”-а у циљу закључења оквирног 
споразума који ће се реализовати током 2019. године.  Количину и динамику 
извођење радова одређује Наручилац усменим или писменим захтевом лица 
овлашћеног за контакт са пружаоцем услуга. 
Место извршења јавне набавке је дистрибутивно подручје ЈП “Срем-гас“. 
 
Рок извршења радова према спецификацији је током 2019. године. 
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Спецификација радова 
 

НАПОМЕНА: 
У цену извођења радова по позицијама, обухватити транспортне трошкове 
 и припремно завршне радове који су неопходни за ту позицију. 

Р. 
бр. 

 

ПОЗИЦИЈА 
 

Јед. 
мере 

 

Оквирне 
количине 

 

Јед.Цена 
без ПДВ-а 

 

Јед.Цена 
са ПДВ-

ом 
 

Укупна 
цена 

без ПДВ-а 
 

Укупна 
цена 

са ПДВ-
ом 

 

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

1 

Рашчишћавање радног појаса од 
шута, ниског растиња и траве. 
Рашчишћени материјал депоновати 
на гомиле дуж трасе радног појаса, 
утоварити у возила и одвести на 
депонију. 
 

      

Обрачун се врши по м 
 

м 200     

2 

Сечење стабала пречника 10-20цм 
на траси гасовода са резањем 
грана и сечењем трупа стабла на 
дужину погодну за утовар. У цену 
урачунати утовар и одвоз стабла 
до места одрећеног за складиште-     
ње. Гране утоварити и одвести на 
депонију. 

 

      

Обрачун се врши по комаду 
 

ком 12     

3 

Вађење пањева на траси гасовода 
са утоваром у транспортно 
средство и одвозом на депонију 
удаљену маx.5км. 

 

      

Обрачун се врши по ком 

ком 10     

4 
Обележавање трасе гасовода од 
стране извођача грађевинских 
радова у складу са пројектом и у 
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договору са надзорним органом, 
водећи рачуна о постојећим 
подземним инсталацијама. На 
деоницама где је обележавање већ 
изведено од стране овлашћеног 
геодетског бироа 

 

Обрачун се врши по м 
 

м 2500     

5 

У циљу откривања подземних 
инсталација извршити шлицовање 
дуж трасе дистрибутивне гасне 
мреже. Шлицовање вршити ручним 
алатом уз посебне мере 
опрезности како се не би оштетиле 
подземне инсталације. Шлицовање 
вршити на раскрсницама и дуж 
трасе гасовода. 

 

      

Обрачун се врши по м³ ископаног и 
затрпаног рова 

 

м³ 
 

150     

6 

Ископ рова у земљишту III 
категорије са одбацивањем земље 
на страну. Ископ рова вршити 
ручним или машинским путем са 
правилном одсецањем бочних 
страна. 
Обрачун се врши по м ископаног 
рова.  

      

Траса гасне мреже димензије рова 
0,4x0,8м м 6000     

Кућни прикључци димензије рова 
0,3x0,8м 
 

м 2500     

7 

Ископ рова у земљишту III 
категорије са одбацивањем земље 
на страну. Ископ рова вршити 
ручним или машинским путем са 
правилном одсецањем бочних 
страна и обезбећењем ископаног 
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рова у трајању од 10 дана од дана 
предаје ископаног рова. 
Ров је дим.0,4x1,3  за трасу или 
гасни прикључак на средњем 
притиску (за челичне цеви).   

 

Обрачун се врши по м ископаног и 
затрпаног рова. 

 
м 400     

8 

Ископ варних јама на местима 
спајања гасовода у рову. Варне 
јаме су димензија 1,0x1,0x1,0м или 
такве да омогуће несметано 
спајање цевовода у рову. 
Обрачун се врши по м³ ископаног 
рова 
 

      

Траса гасне мреже: 
 

м³ 150     

Кућни прикључци: 
 

м³ 250     

9 
 

Израда пролаза испод 
саобраћајница механичким 
бушењем са увлачењем заштитне 
челичне или полиетиленске цеви и 
радне цеви у труп саобраћајнице. 
Пре почетка радова извођач је 
дужан, извршити откривање свих 
подземних инсталација и њихов 
положај видно обележити и 
поставити одговарајућу 
саобраћајну сигнализацију ради 
безбедности саобраћаја. Цена 
садржи и ископ радног рова и 
прихватног рова као припреме за 
бушење саобраћајнице и 
обезбеђење места подбушивања. 
Дубина ископа рова је према 
детаљу у пројекту. Ширина и 
дужина су такве да омогућују 
несметано бушење и увлачење 
цеви у труп саобраћајнице. 
Обрачун се врши по м подбушеног 
прелаза. 

      

до ø100 
 

м 200     

од ø110 до ø200 
 

м 100     

преко ø200 м 20     
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10 

Израда пролаза испод улица 
раскопавањем коловозне 
конструкције постојеће 
саобраћајнице. Раскопавање 
саобраћајнице врши се на местима 
где из неких разлога није могуће 
вршити механичко бушење. У цену 
урачунати  полагање заштитне и 
радне цеви на одговарајућу дубину 
и   замену материјала ископане 
саобраћајнице. Коловоз након 
испитане носивости вратити у 
првобитно стање у слојевима који 
су дати у коловозној конструкцији. У 
цену урачунати одвожење вишка 
земље и шута на депонију до 5км.  
Замену материјала ископа 
обрачунати у ставци 14. 

      

Обрачун се врши по м урађеног 
прелаза 

м 50     

11 

Испитивање постигнуте збијености 
враћеног материјала на местима 
прелаза преко коловозне 
конструкције, са атестом 
овлашћене организације о 
постигнутој збијености. 

 

     

Обрачун се врши по комаду 
урађеног прелаза 

ком 1     

12 

Израда укрштања дистрибутивне 
гасне мреже са постојећим 
подземним 
инсталацијамаводовода, 
канализације, телекомуникационе и 
електро мреже које су на траси 
гасовода. При ископу рова и 
откривању других инсталација, 
укрштање се врши пажљивом 
израдом рова тако да гасна 
инсталација увек буде изнад 
откривених инсталација на 
потребном растојању. 

      

Обрачун се врши по комаду 
урађеног укрштања ком 500     



Конкурсна документација за отворени поступак – ради закључења оквирног споразума 

са једним понуђачем на годину дана 
 

стр. 9 /41 

13 
 

Израда укрштања дистрибутивне 
гасне мреже и кућних гасних 
прикључака са постојећим 
подземним инсталацијама 
водовода, канализације,  
телекомуникационе и електро 
мреже које су на траси гасовода. 
Уколико се гасовод не може 
поставити изнад инсталација 
положити га испод у заштитну цев 
довољне дужине. На местима 
укрштања, ров за полагање 
гасовода продубити 2м испред и 2м 
иза тако да након полагања, светло 
растојање радне цеви од подземне 
инсталације одговара прописима за 
дато укрштање. 

      

Обрачун се врши по комаду 
урађеног укрштања 

ком 50     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затрпавање рова песком и земљом 
из ископа. Након завршеног 
полагања цеви и потребних 
испитивања врши се затрпавање 
ровова и варних јама песком и 
растреситом земљом како се не би 
оштетила цев. Затрпавање вршити 
са потребним набијањем у 
слојевима и довођењем трасе и 
околног терена у првобитно стање. 
Вишак земље и шут након 
затрпавања одвести на депонију до 
5км удаљености. 

      

Затрпавање по м земљом из 
ископа: 

      

Траса гасне мреже димензије рова 
0,4x0,8м 

м 6000     

Кућни прикључци 
димензије рова 0,3x0,8м 

м 2500     

Затрпавање по м³ земљом из 
ископа: 

      

Траса гасне мреже: м³ 150     

Прикључци: м³ 250     



Конкурсна документација за отворени поступак – ради закључења оквирног споразума 

са једним понуђачем на годину дана 
 

стр. 10 /41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затрпавање рова песком: 

      

Транспорт и набавка песка: м³ 1000     

Уградња песка: м³ 1000     

Затрпавање рова шљунком: 
      

Транспорт и набавка шљунка: м³ 50     

Уградња шљунка у ров: м³ 50     

15 

Израда пролаза гасне мреже и 
гасних прикључака испод тротоара, 
бетонираних и асвалтираних улаза 
у дворишта подбушењем. Пролаз 
гасне мреже и прикључака испод 
тротоара и улаза у дворишта 
вршити на дубини уличног рова са 
провлачењем радне цеви. 
Обрачун се врши по м изведеног 
пролаза. 

      

до ø80  
     

Траса гасне мреже: м 500     

Прикључци: м 500     

преко ø80   
    

Траса гасне мреже: м 100     

16 

Израда прелаза преко 
водопривредних објеката (потока и 
канала). Израда прелаза 
дистрибутивне гасне мреже преко 
водопривредних објеката 
мелиорационих и других канала 
врши се раскопавањем дна и 
косина канала до пројектоване коте 
у хоризонталној дужини пројекције 
ивица косина канала. Раскопавање 
се врш машинским путем уз израду 
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загата ако се за то укаже потреба. 
Након постављања гасоводне цеви 
и бетонских заштитних плоча 50цм 
изнад гасоводне цеви, канал се 
затрпава до коте дна и у нагибима 
косина канала. У цену радова 
обухваћени су сви отежани услови 
рада као што су расквашен терен, 
шибље, корење и црпљење воде. 
Околни терен и канал доводе се у 
првобитно стање. 

Обрачун се врши по комаду 
изведеног прелаза 

ком 1     

17 
Набавка и уградња заштитне ПВЦ 
цеви Ø 75мм у ископан ров 

      

 Обрачун се врши по метру м 100     

18 

Ископ радног рова за подбушење 
стаза и улаза (ћуприја) у дворишта. 
Ширина и дужина рова су такве да 
омогућују несметано бушење, 
односно димензије рова су 
120x60x100цм. У цену урачунати и 
затрпавање радног рова. 

      

Обрачун се врши по м³ ископаног и 
затрпаног рова 

м³ 150     

19 
 

Сечење и разбијање бетона и 
асфалта машинским или ручним 
путем за полагање гасне мреже и 
прикључака, на местима где није 
могуће вршити подбушење. 
Ширина сечења је 0,50м. У цену 
обухватити све неопходне радове и 
трошкове за ручно или машинско 
разбијање бетона. Враћање 
подлоге у првобитно стање 
подразумева и припрему подлоге 
за бетонирање. 

      

Сечење бетона или асфалта м 1000     

Разбијање бетона дебљине до 
20цм 

м² 500     

Бетонирање до 15цм - обрачун по 
м² 
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испорука бетона на место уградње м² 500     

уградња бетона м² 500     

Бетонирање пристипних стаза или 
слично  са шаловањем и  уградњом 
арматуре до 15цм - обрачун по м² 

      

испорука бетона на место уградње м² 100     

Шаловање, уградња арматуре и 
бетона 

м² 100     

Асфалтирање - обрачун по м²       

испорука асфалта на место 
уградње 

м² 50     

уградња асфалта м² 50     

 20 
 

Вађење бетонских или растер 
плоча, или камених коцки са 
враћањем истих и нивелацијом, 
након полагања цеви.  
Обрачун се врши по м² 
постављених плоча. 

 

     

Плоче бетонске, растер, бехатон 
или камене коцке  

 
     

вађење м² 100     

уградња м² 100     

Бетонске плоче, растер или 
бехатон или камене коцке –нове 

 
     

Испорука на место уградње м² 50     

уградња м² 50     

21 

Рад компресора на разбијању 
бетона и темеља у рову.       

Обрачун се врши по часу рада 
компресора h 30     

22 

Израда одзрачних шахтова на 
траси ПЕ гасовода.  Шахтови се 
израђују на местима преласка 
гасовода испод саобраћајница, 
укрштања са канализацијом, 
спајања радне цеви или одвајања 
прикључака. 
Шахт је ПВЦ цев д160мм, испуњена 
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гранулисаним шљунком, са 
бетонском плочом димензија 
50x50x15цм око металног 
поклопца. 

Обрачун се врши по комаду 
урађеног шахта 

ком 15     

23 

Бетонирање ливених капа за 
смештај секцијских или 
противпожарних гасних славина. 
Израђује се на предвиђеним 
местима која су дефинисана у 
пројекту или од стране 
грађевинског надзора, од бетона 
МБ20.Димензије бетона су 
60x60x30цм. 

 

     

Обрачун се врши по комаду 
урађеног бетонирања ком 10     

24 

Постављање типских носача мерно 
регулационих сетова. На местима 
где није могуће прописано 
поставити МРС на објекат, 
постављају се метални типски 
носачи који се уграђују у постоље 
од бетона димензија 40x40x20.  

 

     

Обрачун се врши по комаду 
изведеног постоља ком 10     

25 

Постављање типских ознака 
гасовода у насељеном месту. 
Ознаке постављати на свим 
преломима трасе, рачвању, 
пролазима испод саобраћајница и 
на правом делу трасе на растојању 
од 50м. 

 

     

Обрачун се врши по комаду ком 500     

26 

Уградња траке упозорења. Трака са 
натписом ”ОПАСНОСТ ГАСОВОД”, 
жуте боје поставља се на висини 
од40цм изнад гасне цеви. 

 

     

Обрачун се врши по м уграђене 
траке 

м 10000     

27 
Утовар и одвоз вишка земље, шута 
већих наслага нечистоће са трасе   
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на депонију до 5км. 

Обрачун се врши по м³ м³ 150     

28 

Штемање или сечење зида на 
фасадама објеката за уградњу 
МРС. У цену урачунати уградњу 
МРС и обраду шупљине и ивица 
малтером. 

 

     

Обрачун се врши по комаду 
уграђеног КМРС 

ком 20     

29 

Израда бетонског шахта за уградњу 
секцијског вентила на гасоводу 
средњег притиска. Унутрашње 
димензије шахта дужина 1,2м х 
ширина 1,2м х дубина 1,2м 

 

     

Обрачун се врши по комаду ком 1     

30 

Набавка и уградња шљунка за 
тампон слој д=15цм, испод 
бетонске плоче за МРС. 

 
     

Обрачун се врши по м³ м³ 10     

31 

Бетонирање плоче за челични 
носач МРС, бетоном МБ30 
дебљине 15цм и темеља за 
стубове ограде, са остављањем 
потребних отвора или анкера за 
уградњу опреме дефинисане 
пројектом. Овом ставком 
обухваћена је набавка и уградња 
арматуре, израда оплате за плочу. 

 

     

Израда и транспорт бетона м³ 40     

Израда постоља и бетонског 
платоа 

м³ 40     

32 

Израда бетонских стубића за 
обележавање трасе дистрибутивне 
гасне мреже са уграђеном 
месинганом плочицом. 
Димензије стубића у мм 
120х120х400 
Димензије месингане плочице у мм 
90ммх60ммх5мм 

      

Израда бетонског стубића ком 280     

 УКУПНО:     



Конкурсна документација за отворени поступак – ради закључења оквирног споразума 

са једним понуђачем на годину дана 
 

стр. 15 /41 

Рок за одзив и извршење радова: Понуђач је дужан да се одазове у року од 
максимално 24 часа од пријема наруџбенице од стране наручиоца. 
 
Рок за одзив на интервенцију у случају хаварије: Понуђач је дужан да се на сваку 
појединачну интервенцију у случају хаварије одазове у року од максимално 1 час од 
усменог или писменог пријема наруџбенице. 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 
Понућач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- У колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 
јавне набавке; 
- У колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 
- У колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће   помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим 
оквирним  количинама (које су наведене   у колони 3.), на крају уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а; 
- У колони 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће   помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 
траженим оквирним количинама (које су наведене   у колони 3.), на крају уписати укупну 
цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
Датум:                                                              М.П.                                        Потпис понуђача 

 
                                                                                                                        ____________                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Конкурсна документација за отворени поступак – ради закључења оквирног споразума 

са једним понуђачем на годину дана 
 

стр. 16 /41 

4.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 
 

Грађевински радови ће се изводити по пројектној документацији коју поседује ЈП 
„Срем-гас”. Техничка документација се састоји из главних грађевинских пројеката 
који стоје на располагању извођачу грађевинских радова. 
Планирана дужина извођења ПЕ ДГМ и продужетака односно уличних водова је 
укупно 6000м. Максимални број планираних типских гасних прикључака на 
дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас” је 250, а изводиће се на изграђеној гасној 
мрежи или урађеним продужецима. Број индивидуалних и групних прикључака са 
извођењем МРС или РС је укупно 6 на дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас”. 
Стваран обим грађевинских радова на изградњи ПЕ ДГМ, продужецима, гасним 
прикључцима, индивидуалним и групним прикључцима зависиће од укупног броја 
закључених уговора са корисницима и потребе за појединим радовима током 
трајања грађевинске сезоне. Због претходно наведеног разлога, односно 
периодичне потребе за грађевинским радовима, ЈП „Срем-гас” ће динамику 
извођења благовремено утврдити са изабраним извођачем. 
 
 
 

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

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
1.1  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 
1.   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар   
      (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона);   
2.  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од  кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 Закона);  

3.    Брисана је 
4.    Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
       Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.  
       тач. 4 Закона);  
5.   Да има важећу дозволу надлежних органа за обављање делатности која је предмет јавне 
      набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 
      Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе  
      које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  
      заштити животне средине(чл. 75.  ст. 2. Закона). 
 
1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
        услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1) Доказ да располаже  неопходним финансијско-пословним капацитетом:  
     а) Да достави извештај о бонитету за захтеване три године (2017,2016, и 2015) 
     б) Да достави доказ да  за захтеване три обрачунске године није исказао губитак  
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     в) Да достави доказ да у последњих 12 месеци до дана објављивања позива није 
     био у блокади  
2) Да достави доказ да је  у 2018,  2017. и 2016. години, има референцу на извођењу 

предметних грађевинских радова, при чему је укупна вредност тих радова  
најмање  25.000.000,00 дин., 

3) Да поседује следећи технички и кадровски капацитет:  
    а) Да има најмање петнаест запослених лица   од којих је најмање једно 

запослено лице са важећом лиценцом   одговорног извођача грађевинских  
радова (лиценцу 410) и два  руковаоца грађевинским машинама, 

    б) да подносилац пријаве има минимум једно ангажовано лице за безбедност и 
    здравље на раду. 

4) Да достави доказ о минималној техничкој опремљености за радове који су 
предмет отвореног поступка а која треба да садржи:   

    а) комбиновану машину за ископ и утовар, 
    б) камион „путар“ до 2,5t, 
    в) камион кипер 10 t и више, 
    г) покретни миксер за справљање бетона са самоутоварном кашиком  капацитета 

најмање 1m3 и више  
    д) машину за подбушење за пречнике цеви  25÷160mm, 
    ђ)  вибронабијач 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
подносилац понуде доказује достављањем следећих доказа: 

 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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; 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 подносиоца пријаве није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих.  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). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

• / 
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• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Доставити извод о регистрацији предузећа 
из ког се види да је понуђач регистрован за обављање одговарајуће делатности из 
предмета јавне набавке. 

 
       Изјаву којом доказује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

 
2.2- Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
подносилац  понуде  доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) а),б) и в) - извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за 
привредне регистре или  Центар за бонитет Народне банке Србије,  који мора да 
садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 
захтеване три обрачунске године (2017, 2016. и 2015.), показатеље за оцену 
бонитета за захтеване три обрачунске године и податке о броју дана 
неликвидности за последњих дванаест  месеци до дана објављивања позива за 
подношење пријава или потврда Народне банке Србије о броју дана 
неликвидности у последњих  дванаест месеци до дана објављивања позива за 
подношење пријава. 
Овај услов мора да испуњава подносилац пријаве код самосталне пријаве или 
код пријаве са подизвођачем, односно подносиоци заједничке пријаве овај услов 
испуњавају заједно. 
Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне 
књиге по систему простог књиговодства доставља: биланс успеха, порески биланс 
и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 
самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој 
територији је регистровао обављање делатности за захтеване три обрачунске 
године (2017., 2016. и 2015.) 
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски регулатат 
пословања (паушалац) доставља: потврду пословне банке о оствареном укупном 
промету на пословном-текућем рачуну за захтеване три обрачунске године (2017., 
2016. и 2015.) 
 
2) овереном потврдом инвеститора код којих је извео грађевинске радове у 2018., 
2017., и 2016. години  у укупној  вредности од 25.000.000,000 дин., њихове износе  
са називом и вредностима  неких   изведених грађевинских радова.  Образац 
потврде је саставни део конкурсне документације. 
 
3)  а) фотокопијама   пријаве на обавезно социјално осигурање (образац М-А). за 
најмање петнаест  запослених лица.  
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За запослено лице које је одговорни извођач грађевинских радова доставити  
фотокопију   лиценце  и фотокопијом  потврде Инжењерске коморе Србије о 
важности лиценце за текућу годину. 
За запослено лице које је руковаоц грађевинским машинама  доставити  
фотокопију доказа стручне оспособљености. 
б) образац М-1/2, М-3А или МА  за лице  овлашћено за  послове  безбедности и 
здравља на раду или доказ о ангажовању овлашћене фирме за послове 
безбедности и здравља на раду.  

          Овај услов мора да испуњава подносилац понуде код самосталне понуде. Код 
понуде  са подизвођачем овај услов мора да испуњава и подизвођач. Подносиоци 
заједничке понуде овај услов испуњавају заједно. 
 
4) а), б), в), и  г)-  фотокопија очитане важеће саобраћајне дозволе са 
фотокопијом полисе осигурања или фотокопија уговора о закупу или лизингу који 
је закључен минимално годину дана пре датума објављивања конкурса а важи  
још најмање две године. 
д) и ђ) фотокопија књиговодствене картице основног средства и  фотокопија 
пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.год.  
Овај услов мора да испуњава подносилац понуде код самосталне понуде. Код 
понуде са подизвођачем овај услов мора да испуњава и подизвођач. Подносиоци 
заједничке понуде овај услов испуњавају заједно 

 
 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4 ), а доказ 
из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказ по 
члану 79. став 1. Закона, наручилац ће његову онуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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6. 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 САСТАВЉЕНА 
 
Понуда обавезно садржи: 

• Попуњен образац понуде 

• Попуњене техничке спецификације предмета јавне набавке 
 
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 „Срем-гас“ Сремска Митровица, Трг војвођанских 
бригада 14/I, са назнаком: „ Понуда за јавну набавку (радова) - отворени поступак – 
НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
Наручиоца до 18.02.2019. године до 12:00 часова. 
 
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. Понуда коју наручилац није примио у року за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
Понуда се подноси у једном примерку и попуњава на оригиналним образцима 
Наручиоца, који чине саставни део конкурсне документације. Сви образци морају да буду 
читко попуњени и потписани од стране овлашћеног лица. Цела Понуда мора да буде 
сачињена у складу са упутствима Наручиоца. У случају исправки оне морају да буду 
потписане од стране особа које потписују Понуду и оверене печатом.  
 
Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде, буду 
сложени према наведеном редоследу.  
 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
3. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
Цена у Понуди и техничкој спецификацији мора да буде изражена у динарима без 
обрачунатог ПДВ-а. Посебно мора да буде исказан износ ПДВ-а а и укупна цена са ПДВ-
ом. Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове: радне снаге, транспорта 
и друге трошкове. 



Конкурсна документација за отворени поступак – ради закључења оквирног споразума 

са једним понуђачем на годину дана 
 

стр. 21 /41 

Укупна вредност оквирног споразума је 15.820.000,00 динара без пдв-а. 
Цене свих радова исказаних у конкурсној документацији, односно њихов збир, служиће за 
упоређивање понуда приликом самог оцењивања поднетих понуда од стране 
квалификованих понуђача. 
 
Наведени радови су плански, а фактурисање ће се вршити према стварно 
изведеним количинама радова а у зависности од захтева Наручиоца. 
 
Понуђене јединичне цене не могу се мењати. 
 
 
Понуђач доставља своју понуду која у погледу начина плаћања и цене радова 
треба да садржи: 
- Цену радова према преузетој спецификацији 
- Начин плаћања: 
Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. 
Плаћање ће се извршити  периодично, након завршених радова и испостављања 
привремених ситуација или окончане ситуације за укупне радове. Рок за плаћање 
је 15 (петнаест) дана од испостављања привремених или окончане ситуације. 
 
У понуди Понуђач треба да достави име лица које ће одредити за одговорног 
извођача за грађевинске радове са бројем важеће личне лиценце издате од стране 
Инжењерске коморе Србије и потврдом о продужетку исте. 
 
Изабрани Понуђач за предметну набавку, након закљученог уговора а пре увођења 
у посао, доставља: 

- доказ о пријави градилишта инспекцији, 
- елаборат о уређењу градилишта, потписан од стране запослених да су 

упознати са елаборатом ( копија) 
- решење о именовању одговорног извођача радова 
- одлуку о именовању лица за безбедност и здравље на раду са стручним 

испитом, копија уговора ако је у питању агенција (лиценцом, стручним 
испитом) 

- евиденцију о запосленима, оспособљеним за безбедан и здрав рад 
(образац број 6) у складу са Законом о безбедности и здравља на раду 
(Сл.Гланик РС бр.101/2005 и 91/2015) 

 
Понуђач је дужан да уз понуду посебно достави списак радника и средстава за рад  
које према достављеном позиву планира да ангажује. 
За грађевинске и радне  машине које подлежу периодичном прегледу а које ће 
користити на градилишту, понуђач доставља сертификат издат од овлашћене 
организације. 
Понуђач је дужан да због периодичне потребе за грађевинским радовима достави 
рок почетка радова односно своју оперативну спремност у односу на наруџбеницу 
од стране наручиоца о конкретним пословима. 
 
Понуђач треба да упише цене за све позиције у техничкој спецификацији. 
У погледу начина плаћања, понуђач попуњава образац у складу са позивом и 
критеријумом за оцену понуда. 
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Услов за прихватање понуде је да гаранција на изведене радове са уграђеним 
материјалом буде минимално 24 месеца. Понуђач у обрасцу понуде односно 
пондерима даје гарантни рок који не може бити мањи од 24 месеца. 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
Уговор закључен на основу закљученог оквирног споразума, трајаће до 
реализације уговореног финансијског износа, а најдуже годину дана. 
Уговор се сматра закљученим даном потписивања обе уговорне стране. 
 
 
4. 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 ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповиљнија понуда“. 
 
 
ПОНДЕРИ: 
 
4.1   Понуђена цена ..........................................................................................90 
 
4.2.  Гаранција за  изведене радове..............................................................10 
 
 
1. Понуђена цена -  према формули  Ц=КхББ  , где је 

• ББ ........................................................ број бодова, 

• К .............коефицијент повољности;  К=1-(100Цп/Цмин.-100)/100; 

• Цп...........................................................цена понуђача у динарима, 

• Цмин.........................................најнижа цена понуђача у динарима. 
2. Гаранција за изведене радове- према формули  Г=КхББ, где је 

• ББ.................................................................број бодова,   

• К .........................................коефицијент повољности;    К=Гп/Гмакс,  

• Гп....................................................понуђена гаранција у месецима,  

• Гмакс............................максимално понуђена гаранција у месецима  
 

 
5.  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: ЈП „Срем-гас“ Сремска 
Митровица, Трг војвођанских бригада 14/I,  са назнаком: 
- „Измена понуде за јавну набавку (радови) - Извођење грађевинских радова на 
изградњи полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно 
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регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање 
полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у 
надлежности ЈП „Срем-гас-а“.( у отвореном поступку ),  - ради закључења оквирног 
споразума са једним понуђачем на годину дана - НЕ ОТВАРАТИ”  
 
-  „Допуна понуде за јавну набавку (радови) Извођење грађевинских радова на 
изградњи полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно 
регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање 
полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у 
надлежности ЈП „Срем-гас-а“. “( у отвореном поступку ) - ради закључења оквирног 
споразума са једним понуђачем на годину дана - НЕ ОТВАРАТИ”  
 
- „Опозив понуде за јавну набавку (радови) Извођење грађевинских радова на 
изградњи полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно 
регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање 
полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у 
надлежности ЈП „Срем-гас-а“. “.( у отвореном поступку ), - ради закључења оквирног 
споразума са једним понуђачем на годину дана - НЕ ОТВАРАТИ”  
 
- „Измена и допуна понуде за јавну набавку (радови) Извођење грађевинских 
радова на изградњи полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних 
гасовода, мерно регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и 
одржавање полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је 
у надлежности ЈП „Срем-гас-а“. ( у отвореном поступку ), - ради закључења оквирног 
споразума са једним понуђачем на годину дана - НЕ ОТВАРАТИ”  
 
На полеђини коверте  навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. 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. 
 
 
7. 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 понуде наводи назив и седиште 
подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
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Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном 
споразуму. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 
8. 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 : 

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и Уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и Уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Понуђач је дужан да детаљно проучи конкурсну документацију и упутства. Понуђач може 
да тражи додатне информације и појашњења у вези са припремањем Понуде. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на е-mail: office@sremgas.rs или факсом на број 022/610-070) 
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима Конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интеренет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „ Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације“ 
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. 
 
Наручилац може да захтева од Понуђача да појединачно разјасни своју Понуду, 
укључујући и анализу јединичних цена. Понуде за које се установи да су исправне, 

mailto:office@sremgas.rs
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одговарајуће и прихватљиве биће проверене и рачунски. Грешке које се установе 
исправиће се на следећи начин: 

• Уколико постоји разлика у износима израженим бројем и словима – меродаван је 
онај износ изражен словима, 

• Уколико постоји неслагање између наведеног износа добијеног сумирањем 
умношка јединичних цена и количина како је наведено, а по мишљењу Наручиоца 
није очита грешка у месту децималног зареза код јединичне цене, меродаван је 
укупан износ како је наведен, а јединична цена ће бити коригована. 

 
Износ наведен у обрасцу Понуде ће бити исправљен према горе наведеном поступку уз 
сагласност са Понуђачем и сматра се обавезним за Понуђача. Ако понуђач не прихвати 
исправљену понуду његова понуда се одбија. 
 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, приступиће закључењу оквирног 
споразума  на период до годину дана. 
 
Понуда ће бити одбијена уколико Наручилац, након прегледа и оцене утврди да је 
Понуда неисправна или неодговарајућа, а може да буде одбијена и уколико је 
неприхватљива. 
Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи 
Уговор, у току целог поступка Јавне набавке. 
Рок за подношење захтева за заштиту права је 8 дана од дана пријема Одлуке 
Наручиоца. Захтев за заштуту права подноси се Наручиоцу, а фотокопија затева 
Републичкој Комисији за заштиту права уз достављање доказа о уплати таксе. 
 
Наручилац ће закључити Уговор са Понуђачем чија Понуда буде изабрана као 
најповољнија, након истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 113. 
Закона ( осам дана од дана пријема Одлуке о избору најповољније Понуде). 
 
10. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
5 дана од дана пријема одлуке.  
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.  
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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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06; позив на број  Број или ознака 
јавне набавке, сврха: Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке, ако се подноси по 
други пут захтев за заштиту права у истој јавној набавци потребно је прецизно назначити 
захтев за заштиту права поводом кога се плаћа такса-нпр. дел.број, датум сачињавања и 
сл.) 

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

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 

да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао.  
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.  

Доказ може бити:  
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором;  

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

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.  
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који 
води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 
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12. ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Наручилац ће закључити оквирни споразум о јавној набавци са изабраним 

Понуђачем у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 

Ако Понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни 
споразум о јавној набавци, Наручилац може да закључи оквирни споразум са првим 
следећим најповољнијим Понуђачем. 
 
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА. 
 
Добављач је дужан да приликом потписивања Уговора о јавној набавци достави: 
 
          а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла и 
испуњење уговорних обавеза, са доказом о регистрацији, картоном депонованих потписа 
(са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да 
може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у 
висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим 
од уговореног рока.  
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код 
Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 
05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). 
Наручилац ће активирати меницу уколико добављач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
 
14. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
  
На основу члана 115. Закона, Наручилац може након закључења уговора о јавној 
набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим 
да се вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа 
од вредности из члана 39. став 1. Закона, односно члана 124а за наручиоце из области 
привреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга 
 
 
                                                                                          УПОЗНАТ СА УПУТСТВОМ 
                                   ОВЕРАВА ПОНУЂAЧ 
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7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Назив понуђача                                  _____________________________________ 
 
Седиште понуђача                            ______________________________________ 
 
Адреса понуђача                               ______________________________________ 
 
Овлашћени заступник                       _______________________________________ 
 
Телефон                                             _______________________________________ 
 
Датум                                                 _______________________________________ 
 
Дел.број                                             _______________________________________ 
  
ПИБ                                                    _______________________________________ 
  
Матични број                                     _______________________________________ 
 
Шифра делатности                         ________________________________________ 
 
Текући рачун                                    ________________________________________ 
 
Обвезник ПДВ-а                              ________________________________________ 
  
Одговорни извођач радова је        ________________________________________ 
 
Са лиценцом број;_____________ и потврдом о њеној важности. (прилог број __,  
 
лиценца, потврда) 
 
Списак планираних радника и средстава: прилог број  _______ 
 
Рок почетка радова ( оперативна спремност ) у односу на писмени или усмени  
 
Захтев Наручиоца ______________ дана. 
 
Цена, односно укупан износ понуде без ПДВ-а ____________________________ 
 
              ПДВ    ____________________________ 
 
                                                                          Укупно: ___________________________ 
 
Словима:(___________________________________________________________). 
 
Начин плаћања:       ______________________________ 
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Гаранција на изведене радове и уграђен материјал је __________ месеци 
Рок важења Понуде: ___________________ 
 
Наводимо да смо прегледали Конкурсну документацију, па се обавезујемо да ћемо 
радове извести у складу са Позивом и датом понудом. 
 
 
 
 
 
                                                                                                    ПОНУЂАЧ 
 
 
                                                                             _________________________________ 
                                                                                  Потпис и печат овлашћеног лица 
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8.  ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Изјављујем да наступамо као група понуђача за јавну набавку - Извођење грађевинских 
радова на изградњи полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, 
мерно регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање 
полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у надлежности 
ЈП „Срем-гас-а“ – ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на годину 
дана, и Овлашћујемо члана групе ____________________________________   да у име и за 
рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 
 
 

РБ Пун назив и седиште члана групе 
Врста добара које ће 

испоручити 

Потпис одговорног 
лица и печат члана 

групе 

1 

Овлашћени члан 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

2 

Члан групе 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

3 

Члан групе 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

4 

Члан групе 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

 
 
Место: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ У ОТВОРЕНОМ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА  

        (ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на годину дана) 
 
 
 

НАЗИВ:                                           _______________________________________
   
   
АДРЕСА:     _______________________________________ 
  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:    _______________________________________ 
 
И-МЕЈЛ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:                 _______________________________________ 
 
ТЕЛЕФОН:     _______________________________________ 
 
ТЕЛЕФАКС:     _______________________________________ 
  
 
 
 
ПИБ:      _______________________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ:    _______________________________________ 
 
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:   ______________________________________ 

 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац попуњавају само они кандидати који подносе заједничку 
понуду, у ком случају је потребно исту копирати у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
 
Место: _____________ 
 
Датум:  _____________                                                               
                                                                                       Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                            
                                                                 ___________________ 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
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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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за јавну набавку радова – извођење грађевинских 
радова на ПЕ прикључцима, ПЕ ДГМ, МРС и РС на ПЕ ДГМ у току 2019. године на 
дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас“ – ради закључења оквирног споразума са 
једним понуђачем на годину дана. 

     
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

 
ПДВ 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

Гарантни рок на изведене радове 
 

Рок почетка радова (оперативна спремност у односу 
на писмени или усмени захтев Наручиоца) дана 

 
 
 

Начин плаћања  
 
 
 

 
 
                     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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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9. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

 
Отворени поступак 

                      закључује се са једним понуђачем на период од годину дана 
 
 
Уговорне стране: 

1. ЈП за дистрибуцију природног гаса „СРЕМ-ГАС“ из Сремске Митровице, Трг 
војвођанских бригада 14/I, кога заступа в.д. директора Даница Недић дипл. 
правник, МБ: 08675295 (у даљем тексту: Наручилац) и, 

 
2. ____________________________________________________, кога заступа 

______________________________, МБ: _________, ПИБ: ______________, (у 
даљем тексту: Извршилац)   

                                                     
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

              Уговорне стране сагласно констатују: 
-  да је у поступку јавне набавке радова -  Извођење грађевинских радова на ПЕ 
прикључцима, ПЕ ДГМ, МРС и РС на ПЕ ДГМ у току 2019. године на дистрибутивном 
подручју ЈП „Срем-гас“, Наручилац спровео отворени поступак набавке, са циљем 
закључења оквирног споразума између једног извођача радова и једног наручиоца 
радова на период од једне године. 
 

Члан 2. 
 

              Предмет овог оквирног споразума је набавка радова -  Извођење грађевинских 
радова на ПЕ прикључцима, ПЕ ДГМ, МРС и РС на ПЕ ДГМ у току 2019. године на 
дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас“ према Позиву за достављање понуда ради 
јавне набавке број 68-4/19 од 16.01.2019. године.  

Саставни део овог Уговора је понуда извођача __________________ која је 
заведена под бројем  ____________ од ____________. године, која је достављена по 
Јавном позиву за поступак Јавне набавке број 68-4/19 од 16.01.2019. године, и која је 
прихваћена о стране ЈП ''СРЕМ-ГАС''-а. 

Уговорне стране су сагласне да ће радове, који су предмет овог Уговора, вршити 
сукцесивно и према потребама Наручиоца током 2019. године. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА 

Члан 3. 
 

            Јединичне цене радова по спецификацији су утврђене 
понудом_______________________ _________која је саставни део оквирног споразума и 
која је заведена под бројем _________ од _________. године, која обухвата Извођење 
грађевинских радова на ПЕ прикључцима, ПЕ ДГМ, МРС и РС на ПЕ ДГМ у току 
2019. године на дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас“.  
 
Укупна вредност јавне набавке је 15.820.000,00 динара без ПДВ-а . 
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Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове неопходне за реализацију 
предметне набавке прецизиране оквирним споразумом. 
 
            Уговорене јединичне цене не могу се мењати. 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 4. 
              Овај оквирни споразум се закључује до утрошка  15.820.000,00 динара без ПДВ-
а, а најдуже на период од једне године. 
              Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац радова ће Извођачу 
радова издавати Налоге, у складу са закљученим Уговором, а у зависности од стварних 
потреба Наручиоца. 
              Количине у спецификацији предвиђене овим оквирним споразумом су оквирне за 
све време важења оквирног споразума. 

 
              Рок за извршење радова према спецификацији из члана 1. овог Уговора је 
2019/2020. година. 
 
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 5. 
 

              ЈП „Срем-гас“  се обавезује да се обрачун изведених радова врши путем 
привремене или окончане ситуације, а према стварно изведеним количинама и 
уговореним јединичним ценама. 
            Привремене ситуације достављају се Наручиоцу у 4 примерка уз претходну оверу 
од стране Надзорног органа, једном месечно а садрже вредност изведених радова. 
            Привремене и окончану ситуацију за продужетке уличних водова и типске 
прикључке Извођач ће испоставити издвојено за поједина насеља као и за сваки изведен 
појединачни и групни прикључак. 
            Наручилац има право да задржи од исплате 5% од уговорене цене до извршења 
техничког прегледа и отклањања примедби по техничком прегледу, али не дуже од 30 
дана од завршетка радова. 
 

ЈП ''СРЕМ-ГАС'' ће своје обавезе измирити дознаком на текући рачун. 
Текући рачун извођача радова  ________________ је  ________________. 
 
 

Члан 6. 
 

Наручилац има следеће обавезе: 
- изврши пријаву радова грађевинској инспекцији Града Сремска Митровица 
- да уведе Извођача у посао  
- да обезбеди потребне дозволе и сагласности за извођење радова 
- да обезбеди надзор над извођењем грађевинских радова 
- да динамику извођења радова због периодичне потребе и стварног броја 

закључених уговора са корисницима, сукцесивно писмено достави Извођачу са 
одговарајућом пројектно-техничком документацијом односно извођачке скице за 
конкретне радове 
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- да обезбеди извршење техничког прегледа, уз присуство одговорног извођача 
грађевинских радова 

- да обезбеди све остале сагласности и реши имовинско-правне односе са 
корисницима земљишта на коме се изводе радови. 

 
Члан 7. 

 
Извођач радова има за обавезу да: 
 
            Извођач се обавезује да: 
- преда Наручиоцу регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем и 
копијом картона депонованих потписа, као гаранцију за добро извршење посла и 
испуњење уговорних обавеза, у вредности од 10 % од уговорне цене без ПДВ-а, са роком 
важења 30 дана дужим од уговореног рока. 
 

 Члан 8. 
 

Обавезе Извођача: 
           Извођач је обавезан: 

- да по закључењу Уговора достави ЈП „Срем-гас“ списак радника и механизације 
који ће ангажовати на радовима на дистрибутивном подручју ЈП „Срем-гас“-а, име 
одговорног лица за здравље и безбедност на раду и име одговорног извођача 
радова, 

- да у складу са понудом (оперативна спремност) и достављеном писменом 
захтеву Наручиоца у року од 1 (један) дан започне радове 

- да у току извођења радова обезбеди присутност одговарног извођача радова 
- да по завршетку машинских радова, по налогу и у року који одреди надзорни 

орган доведе у првобитно стање јавне површине 
- да организује градилиште, обезбеди неопходну опрему, алат и радну снагу пре 

почетка извођења радова а да по завршетку радова исто уклони 
- да на градилишту спроведе мере заштите на раду радника, заштиту пролазника, 

саобраћаја, суседних објеката и околине и да се придржава XTЗ, тако да се 
Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, приписа о заштити животне средине и радно правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова. 

- да поштује динамику извођења радова у складу са Захтевом Наручиоца 
- да у случају потребе , по захтеву Наручиоца, ако технолошки процес рада то 

буде захтевао организује и спроведе рад и ван радног времена, ноћу и у свим 
временским условима, седам дана у недељи, без обуставе рада. 

- да према важећим прописима уредно води грађевински дневник и грађевинску 
књигу и да их доставља на потпис Надзорном органу 

- да одмах, без одлагања, приступи отклањању недостатака и примедби Надзорног 
органа и инспекција констатованих у грађевинском дневнику 

- да се у току извођења грађевинских радова придржава свих обавеза проистеклих 
из Закона о планирању и изградњу и Закона о безбедности и здравља на раду. 
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Члан 9. 
 

            Комуникација између уговорених страна се одвија преко Надзорног органа и 
руководиоца градилишта путем грађевинске књиге, грађевинског дневника за сваки 
радни дан. 
           Надзорни орган прати извођење радова и контролише извршење уговорених 
обавеза и све примедбе уписује свакодневно у грађевински дневник. 

 
Члан 10. 

 
           Гарантни рок на изведене радове и уграђени материјал из овог Уговора је 24 
месеца од дана када Наручилац и Надзорни орган овере Записник о примопредаји 
радова и окончану ситуацију од стране Извођача. 
          У случају да се утврде грешке настале кривицом Извођача, Извођач је дужан да за 
време гарантног рока о свом трошку поправи, и отклони недостатке у зависности од 
утврђеног недостатка. 
          Извођач је обавезан да одмах по пријему наручиоца приступи отклањању 
утврђеног недостатка. 
          Ако је угрожена сигурност гасовода, рок за отклањање грешке утврђује се 
споразумом између уговорних страна. 

 
Члан 11. 

 
           Квалитативну и квантитативну контролу радова врши комисија за технички преглед 
и примопредају коју формира Скупштина Града. 
          Трошкови рада комисије падају на терет Наручиоца. 
          Извођач је дужан да о свом трошку, а у року који одреди комисија за технички 
преглед и примопредају отклони све недостатке које утврди комисија, а који су настали 
њиховом кривицом. 
          Коначним пријемом свих радова сматра се Записник о извршеном техничком 
пријему без примедби на радове и опрему из члана 1. овог Уговора. 

 
Члан 12. 

 
         Оквирни споразум се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених 
лица уговорних страна и производи правно дејство ретроактивно, испуњењем одложног 
услова, од момента закључења оквирног споразума. 
 
          Оквирни споразум се закључује на период од 1 године. Уколико се уговорена 
средства утроше пре истека уговореног рока оквирни споразум ће се сматрати 
испуњеним. 
 
                                                                    Члан 13 
           За све што није регулисано овим оквирним споразумом, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима и других важећих прописа. 
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Члан 14. 
 

             Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 
силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 
часа. 

Члан 15. 
 

             Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплаве, 
експлозије, транспортне незгоде, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом 
утврђени као виша сила.  

Члан 16. 
 

            Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 
споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 
Сремској Митровици.  
 

Члан 17. 
           Извођач се обавезује да: 
           У свему поштује рокове утврђене овим Уговором. У случају да прекорачи 
уговорени рок завршетка радова својом кривицом Извођач је дужан да платити 
Наручиоцу уговорну казну у висини од једног промила укупне вредности Уговора за сваки 
дан закашњења, с тим што висина уговорне казне не може прећи пет посто укупне 
вредности Уговора. Ако висина штете коју је претрпео Наручилац због неуредног 
испуњења уговорних обавеза од стране Испоручиоца прелази висину уговорне казне 
дефинисане у овом члану, Наручилац може захтевати поред уговорне казне и накнаду 
штете. Његова одговорност престаје једино у случају више силе. 
 

Члан 18. 
 

            На основу члана 115. Закона, Наручилац може након закључења уговора о јавној 
набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим 
да се вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа 
од вредности из члана 39. став 1. Закона, односно члана 124а за наручиоце из области 
привреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга 
 

Члан 19. 
 

            Овај Уоквирни споразум сачињен је у 14 (четрнаест) истоветних примерка од којих 
Наручилац задржава 12 (дванаест), а Извођач 2 (два).  
 
 
    За Извођача                                                                              ЈП „Срем-гас“                                       
                                                                                                        в.д директора 
                                                                                        Даница Недић,дипл.правник 

______________________                                     __________________________________ 
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Напомена:  Понуђач је у обавези да дати Модел оквирног споразума попуњава, 
потписује и оверава. У складу са датим оквирног споразума и елементима 
најповољније понуде биће закључен оквирни споразум о јавној набавци са једним 
понуђачем на годину дана. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи оквирни споразум о јавној набавци, Управи за јавне набавке доставити доказ 
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 
испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
 
 

10.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ 
бр. 29 од 29.03.2013 године) и члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) као понуђач по позиву ЈП „Срем-гас“ за јавну набавку 
радова – у отвореном поступку – Извођење грађевинских радова на изградњи 
полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно 
регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање 
полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у 
надлежности ЈП „Срем-гас-а“ – ради закључења оквирног споразума са једним 
понуђачем на годину дана, које је као Наручилац покренуо у отвореном поступку, 
________________________даје следећу:  
         (Назив понуђача) 
 

         ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова – Извођење грађевинских радова на изградњи 
полиетиленских гасовода, гасних мрежа, прикључних гасовода, мерно 
регулационих станица (МРС), регулационих станица (РС) и одржавање 
полиетиленске дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar, која је у 
надлежности ЈП „Срем-гас-а“, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Место: ____________________ 
Датум: ____________________ 

                                                                                                                            
_____________________________________ 

  (лице овлашћено за заступање) 
                                                                                                           _____________________ 
                                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
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конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 

 
11. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 
68/2015) дајемо следећу  

 
 
 
 
 

    И З Ј А В У 
 

У својству ____________________ 
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 
 
 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 

 
 
 

_____________________________________________________ 
(пун назив и седиште) 

 
 
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде.  
 
 
 
 
 
 
У ________________ дана ________2019.године  

 
 

 
 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  
 

                                                                                 _____________________________ 
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12. ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕЦЕ 
 
Назив инвститора:  ___________________________________________ 

Седиште:               ____________________________________________ 

Улица и број           ___________________________________________ 

Телефон:              _____________________________________________ 

На основу члана 77.  Закона о јавним набавкама инвеститор  издаје 

 

П О Т В Р Д У  

којом потврђујемо да је _________________________________________________ 

извео грађевинске радове  у укупној  вредности од  _____________________________ 

и то: ____________________динара за 2018. годину _________________динара за 

2017. годину  и ___________________динара за 2016. годину  

 

 Врста   грађевинских радова  Вредност Год. 

1 
 

   

2    

3    

4    

5 
 

   

6    

7 
 

   

 
Потврда се издаје на  захтев понуђача  __________________________________ ради 
учешћа у отвореном поступку за извођење     грађевинских радова на  изградњи 
полиетиленских гасовода, гасних мрежа,  прикључних гасовода, мерно регулационих 
станица(МРС),   регулационих станицама(РС) и одржавању  полиетиленске 
дистрибутивне мреже (ПЕ ДГМ) притиска p<6bar,  која је у надлежности ЈП  „Срем-гас-а“ 
и у друге сврхе се не може користити. 
 
Напомена: Образац „Потврда за референце“ подносилац пријаве ће копирати и 
доставити уз своју пријаву за све наручиоце појединачно. Саставни део овог обрасца је 
копија уговора. Подносилац пријаве тј. наручилац може попунити овај образац или 
доставити другу потврду која мора да садржи податке из овог обрасца. 
 
Место:                                                                              Овлашћено лице   
Датум :                                                                         _____________________                    


