УСТАНОВА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР БОРАЦ ПАРАЋИН
Параћин, ул. Немањина бб, ПИБ 109865189, матични број 17897217
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку радова – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ КАБИНА, за Наручиоца
Установа спортско-рекреативни центар Борац Параћин.
I ВРСТE, КОЛИЧИНЕ, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
- Предмет набавке је набавка радова – Текуће поправке и одржавање кабина, на основу
датог предмера радова, ОРН: 45212290 – Радови на поправци и одржавању спортских
објеката
- Место извођења радова – Стадион Борац, ул. Немањина бб. 35250 Параћин
- Захтев у погледу рока за извођење радова: Предвиђене радове извођач радова треба да
изведе у року који не може бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења у посао.
-Захтев у погледу гарантног рока:
Гарантни рок за иведене радове износи најмање 24 месеци од момента извршења
примопредаје документоване записником о извршеној примопредаји радова, а гаранти
рок за уграђене материјале је у складу са гарантним роком произвођача.
- Захтеви и погледу начина, рока и услова плаћања: Плаћање ће се вршити на текући рачун
вршиоца услуге у року од 45 дана од дана уредно примљене окончане ситуације а у складу
са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
("Сл.гласник РС" 119/2012, 68/2015, 113/2017, и 91/2019.), рачунајући од дана
испостављања фактуре. Рачун/фактура мора бити регистрован у складу са Правилником о
начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржају Централног регистра фактура ("Сл. гласник РС" бр.7/18, 59/18 и 8/19.).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
• Наручилац ће обезбедити надзор над извођењем радова на текућим поправкама и

одржавању кабина. Надзор над извођењем радова треба да утврди да ли се радови
изводе у складу са предмером, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова
и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде
приступачности, контролу и оверу количина изведених радова, сарадњу са пројектантом
ради обезбеђења детаља техничких и организационих решења за извођење радова и
решавање других питања која се појаве у току извођења радова, што ће се констатовати
Записником о примопредаји радова. Записник мора бити потписан од стране одговорног
извођача радова, представника наручиоца и надзора.

Средство финансијско обезбеђења
Меницу са меничним овлашћењем за испуњење уговорних обавеза
Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора преда Наручиоцу 1
(једну) бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без
права на приговор у корист Наручиоца, са роком важења дужим 15 дана од дана
предвиђеног за коначног рока за извођење радова.
У случају наступања услова за продужења рока, Извођач је у обавези да продужи
важност меничног овлашћења.
•

II РОК И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА, ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА
- Рок за доставу понуда је до 13.07.2021. године до 12:00 часова.
Јавно отварање понуда је 13.07.2021.године у 12:15 часова, у просторијама Установе
спортско-рекреативни центар Борац Параћин, канцеларија број 54 у згради општине
Параћин у улици Томе Живановића бр. 10
- Начин достављања понуда: лично или путем поште, на адресу: Установа спортскорекреативни центар Борац Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10, канцеларија број 54, 35250
Параћин, поштом на назначену адресу, или директно у просторије Наручиоца (канцеларија
број 54 у згради општине Параћин у улици Томе Живановића бр. 10). Без обзира на начин
предаје благовремена је понуда која је приспела до рока назначеног у претходном ставу.
Понуда мора бити достављена са траженим обрасцима у затвореној коверти на којој ће на
предњој страни писати ПОНУДА – Текуће поправке и одржавање кабина - а на полеђини
назив Понуђача.
Понуда мора да садржи:
• Образац понуде,
• Образац структуре цене
• Модел уговора
- Рок важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
III КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

-Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају понуђеног истог
рока за извођење радова избор најповољније понуде биће извршен путем жреба.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив Понуђача
Адреса Понуђача

Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон/факс
Електронска пошта
Текући рачун понуђача
Матични број понуђача
Порески број понуђача (ПИБ)
Пружалац пружа
(заокружити):

предметну

услугу

•
•
•

Самостално
Са подизвођачем_____________
____________________________
Заједно
у
групи
са:
____________________________

Рок важења понуде (мин.30 дана)
Рок извођења радова (не дуже од 30
календарских дана)
Гарантни рок (минимално 24 месеци од
дана примопредаје радова)
__________________________
Потпис одговорног лица понуђача
Датум:_________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА УНУТАР КОМПЛЕКСА УСТАНОВЕ С.Р.Ц. „БОРАЦ“
Д. НАДСТРЕШНИЦЕ
1) Припремни радови
Ред. ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА

Јед.

Количина

Јед.цена

Укупна

Укупна

број
1.1

мера

без
ПДВ-а

Демонтажа постојећих објеката кабина за
резервне изграче дужине око 4.0м.
Демонтажу извршити пажљиво, кабине
утоварити и одвести до магацина
Наручиоца.
Обрачун по комаду

ком

2.00

1.2

Демонтажа постојећих кабина за
делегате. Демонтажу извршити пажљиво,
кабине утоварити и одвести до магацина
Наручиоца.
Обрачун по комаду

ком

1.00

1.3.

Машинско сечење и разбијање постојеће
бетонске плоче испод демонтираних
кабина за резервне играче и делегате.
Ценом обухватити и одвоз шута на
депонију коју одреди Инвеститор.
Обрачун по м2 разбијене површине

м2

10.00

1.4.

Демонтажа дела постојеће металне
ограде за потребе монтаже нових дужих
кабина за резервне изграче и делегате,
евентуално
украјање
по
новим
димензијама кабине и враћање, односно
поновна монтажа дела ограде између
кабина. У цену улази набавка допрема и
уградња свог потребног материјала за
извођење радова на овој позицији.
Обрачун паушалан

пауш

1.00

цена без
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

УКУПНО – Припремни радови:

2) Надстрешница за резервне изграче
Ред. ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
број

Јед.
мера

Количина

Јед.цена Укупна
Укупна
без
цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом
Израда надстрешница - кабина за резервне изграче. Кабине су дужине 7м. и ширине у основи 1,20м.
Конструкцију надстршнице израдити од челичних профила квадратног и правоугаоног попречног пресека
димензија 40х40х3mm, односно 40х20х3mm. Основу металне конструкције надстрешнице извести од челичних

профила квадратног попречног пресека димензија 40х40х3mm у виду растера укупне дужине 7м са поделом на
7 поља димензија 1.0х1,0м коју чине горе наведени профили. На тако израђену основу варе се носачи у облику
обрнутог ћириличног слова "Ј" израђени од челичних профила правоугаоног попречног пресека димензија
40х20х3мм. Носачи су распоређени осовински на 1.0м. Носачи су међусобно спојени хоризонталама израђеним
од истих профила и то на у 2 зоне. Са предње стране по средини распона додаје се додатни стуб за укрућење
израђен од кутијастог профила димензија 40х40х3mm. Бочне-завршне носаче додатно ојачати спајањем почетка
и краја носача правоугаоним профилом са већ датим карактеристикама, чиме се на бочним страницама
формирају рамови. Због монтаже клупа за седење додатно заварити носаче у облику ћириличног слога "Г" који
се варе са једне стране за рам у основи а са друге за вертикални носач. Кабине препокрити поцинкованим лимом,
дебљине d=1mm, све саставе нитовати и летовати у свим правцима. Конструкцију темељити на темељној греди
димензија попречног пресека 20х30cm која се израђује армираног бетона (арматура 4Ø10, UØ8/25). Темељну
греду извести преко слоја шљунка дебљине 10cm. Подну плочу извести такође од армираног бетона дебљине
10cm (арматура Q131), преко слоја шљунка дебљине 10cm. Темељну греду извести преко слоја шљунка дебљине
10cm и то по ивици плоче и на половини распона попреко. У цену улази ископ земље за темеље, набавку и
разастирање шљунка, набавку и допрему или израду и уградњу бетона марке МБ20, набавку, допрему, савијање
и уградњу арматуре, набавку комплет материјала за израду кабина, превоз, уградњу на лицу места, као и
цинковање свих челичних елемената. Ценом кроз доле наведене позиције обрачунати и сав остали потребан
материјал потребан за извођење.
2.1. Ископ земље 3. категорије. У цену је
м3
4.70
урачунато и разастирање и планирање
земље у оквиру постојећег комплекса
фудбалског игралишта.
Обрачун по м3
2.2. Набавка и допрема материјала и
м3
2.50
бетонирање АБ темељних греда бетоном
МБ 20 (арматура 4Ø10, UØ8/25), са
претходним уграђивњем шљунка у слоју
од 10 cm. У цену улази набавка, допрема и
уградња свог потребног материјала.
Обрачун по м3
2.3. Набавка и допрема материјала и
м2
16.80
бетонирање АБ подне плоче (арматура
Q131) дужине 5м, ширине 1м и дебљине
10cm, бетоном МБ 20, са претходним
уграђивањем шљунка у слоју од 10cm. У
цену улази набавка, допрема и уградња
свог потребног материјала.
Обрачун по м2
2.4. Израда
и
монтажа
конструкције
надстрешнице. У цену је урачуната
набавка, допрема и уградња свог
потребног материјала, комплет са
цинковањем како је дефинисано описом
горе.
Обрачун по кг
40х40х3мм
кг
199.00
40х20х3мм
кг
228.60
2.5. Набавка и допрема материјала и
м2
52.00

2.6.

препокривање кабина поцинкованим
лимом, дебљине d=1mm, све саставе
нитовати и летовати у свим правцима. У
цену улази набавка, допрема и уградња
свог потребног материјала
Обрачун по м2
Набавка, транспорт, бојење и монтажа
дрвених летви на седећем делу и
наслонима. Позиција обухвата набавку
дрвених летвица, транспорт, премаз
заштитне и финалне боје и сав потребан
рад на уградњи дрвених елемената. Плаћа
се по м' уграђене летве комплет са
заваривањем и матицама.
Летва попречног пресека 8х5 cm

м'

98.00

УКУПНО – Надстрешнице за резервне играче:

3) Надстрешница за делегате
Ред. ОПИС ПОЗИЦИЈА РАДОВА
број

Јед.
мера

Количина

Јед.цена Укупна
Укупна
без
цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом
Израда надстрешница - кабина за делегате. Кабине су дужине 2м. и ширине у основи 1,20м. Конструкцију
надстршнице израдити од челичних профила квадратног и правоугаоног попречног пресека димензија
40х40х3mm, односно 40х20х3mm. Основу металне конструкције надстрешнице извести од челичних профила
квадратног попречног пресека димензија 40х40х3mm у виду растера укупне дужине 2м са поделом на 2 поља
димензија 1.0х1,0м коју чине горе наведени профили. На тако израђену основу варе се носачи у облику обрнутог
ћириличног слова "Ј" израђени од челичних профила правоугаоног попречног пресека димензија 40х20х3мм.
Носачи су распоређени осовински на 1.0м. Носачи су међусобно спојени хоризонталама израђеним од истих
профила и то на у 2 зоне. Бочне-завршне носаче додатно ојачати спајањем почетка и краја носача правоугаоним
профилом са већ датим карактеристикама, чиме се на бочним страницама формирају рамови. Због монтаже
клупа за седење додатно заварити носач у облику ћириличног слога "Г" који се вари са једне стране за рам у
основи а са друге за вертикални носач. Кабине препокрити поцинкованим лимом, дебљине d=1mm, све саставе
нитовати и летовати у свим правцима. Конструкцију темељити на темељној греди димензија попречног пресека
20х30cm која се израђује армираног бетона (арматура 4Ø10, UØ8/25). Темељну греду извести преко слоја шљунка
дебљине 10 cm. Подну плочу извести такође од армираног бетона дебљине 10 cm (арматура Q131), преко слоја
шљунка дебљине 10cm. Темељну греду извести преко слоја шљунка дебљине 10cm и то по ивици плоче и на
половини распона попреко. У цену улази ископ земље за темеље, набавку и разастирање шљунка, набавку и
допрему или израду и уградњу бетона марке МБ20, набавку, допрему, савијање и уградњу арматуре, набавку
комплет материјала за израду кабина, превоз, уградњу на лицу места, као и цинковање свих челичних елемената.
Ценом кроз доле наведене позиције обрачунати и сав остали потребан материјал потребан за извођење.
3.1. Ископ земље 3. категорије. У цену је
м3
0.75
урачунато и разастирање и планирање
земље у оквиру постојећег комплекса
фудбалског игралишта.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Обрачун по м3
Набавка и допрема материјала и
бетонирање АБ темељних греда бетоном
МБ 20 (арматура 4Ø10, UØ8/25), са
претходним уграђивањем шљунка у слоју
од 10 cm. У цену улази набавка, допрема и
уградња свог потребног материјала.
Обрачун по м3
Набавка и допрема материјала и
бетонирање АБ подне плоче (арматура
Q131) дужине 5м, ширине 1м и дебљине
10cm, бетоном МБ 20, са претходним
уграђивањем шљунка у слоју од 10cm. У
цену улази набавка, допрема и уградња
свог потребног материјала.
Обрачун по м2
Израда
и
монтажа
конструкције
надстрешнице. У цену је урачуната
набавка, допрема и уградња свог
потребног материјала, комплет са
цинковањем како је дефинисано описом
горе.
Обрачун по кг
40х40х3мм
40х20х3мм
Набавка и допрема материјала и
препокривање кабина поцинкованим
лимом, дебљине d=1mm, све саставе
нитовати и летовати у свим правцима. У
цену улази набавка, допрема и уградња
свог потребног материјала
Обрачун по м2
Набавка, транспорт, бојење и монтажа
дрвених летви на седећем делу и
наслонима. Позиција обухвата набавку
дрвених летвица, транспорт, премаз
заштитне и финалне боје и сав потребан
рад на уградњи дрвених елемената. Плаћа
се по м' уграђене летве комплет са
заваривањем и матицама.
Летва попречног пресека 8х5 cm

м3

0.40

м2

2.40

кг
кг
м2

30.00
54.00
10.00

м'

14.00

УКУПНО – Надстрешнице за делегате:

УКУПНО НАДСТРЕШНИЦЕ

1.

Припремни радови

2.

Надстрешнице за резервне играче

3.

Надстрешнице за делегате
УКУПНО НАДСТРЕШНИЦЕ – без ПДВ-а
УКУПНО - ПДВ
УКУПНО НАДСТРЕШНИЦЕ – са ПДВ-ом

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони јединичнa ценa, уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваку описану
позицију радова,
•

у колони Укупна цена без ПДВ-а, уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку описану
позицију радова (количина х јединична цена без ПДВ-а) у колони

•

Укупна цена са ПДВ-ом, уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваку описану позицију
радова

•

у рекапитулацији уписати укупну цену за сваку наведену позицију за извођење
предметних радова без ПДВ-а и укупну цену без урачунатог ПДВ-а и са
урачунатим ПДВ-ом.

Датум:__________

Потпис:_________________

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ КАБИНА
Закључен дана ________2021.год. између:
1. Установе спортско-рекреативни центар Борац Параћин, Параћин, ул. Немањина бб, МБ:
17897217, ПИБ: 109865189, коју заступа: директор Александар Трифуновић (у даљем тексту:
Наручилац) и

2.________________________
из
__________________
ул.______________,
ПИБ______________, матични број _______________, која заступа _______________________ (у
даљем тексту Извођач радова)
Предмет уговора
Члан 1.
Наручилац је на основу чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/19),
спровео поступак испод прагова до којих се закон не примењује – набавка радова текуће
поправке и одржавања кабина, по Одлуци бр.227, заведене под бројем 227/21 од
08.07.2021.г. (у даљем тексту: радови, који су предмет набавке Наручиоца.
Предмет уговора је извођење радова - текућих поправки и одржавања кабина према
потребама Наручиоца а у свему према понуди извођача радова бр._______ од дана
__.__.______. године и конкурсној документацији.
Члан 2.
Ради извођења радова који су предмет уговора, Извођач радова се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, да изврши све припремне,
завршне и друге радове, као и све друго неопходно за потпуно извођење радова који су
предмет овог уговора.
Члан 3.
Извођач радова ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа
______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _____,
матични број _______. Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Вредност радова - цена
Члан 4.
Предрачунска вредност предметних радова износи без урачунатог ПДВ-а
________________динара, а са урачунатим ПДВ-ом у износу од ________________ динара,
а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача бр.____________
од _________2021. године, а тачна вредност изведених радова биће утврђена на основу
окончане ситуације, сачињене на основу овереног грађевинског дневника, оверене
грађевинске књиге стварно изведених радова, потписане од стране надзорног органа.
Обрачун и плаћање ПДВ-а вршиће се у складу са Законом о ПДВ-у.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата
и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача
радова а који се могу јавити приликом реализације овог уговора.
Услови и начин плаћања
Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: У
року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012,
68/2015, 113/2017, и 91/2019.). Рачун/фактура мора бити регистрован у складу са
Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату,
као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ("Сл. гласник РС" бр.7/18,
59/18 и 8/19.). Окончана ситуација садржи податке о количинама и ценама изведених
радова, укупној вредности изведених радова.
Извођач радова је у обавези да уз окончану ситуацију, достави и Записник о
примопредаји радова, који мора бити потписан од стране извођача радова, надзора и
овлашћеног представника Наручиоца.
Уколико Наручилац делимично оспори окончану ситуацију, дужан је да исплати неспорни
део ситуације. Наручилац може ситуације оспоравати у погледу цене, количине и врсте
изведених радова. О спорном износу и разлозима оспоравања наручилац је дужан да
обавести извођача у року одређеном за плаћање на основу ситуације.
Рок за извођење радова
Члан 6.
Извођач радова је дужан да предметне радове изведе у року од _______ календарских
дана од дана увођења у посао.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року, рачунајући од дана
увођења у посао, након потписаног уговора и предаје документације од стране Наручиоца.
Датум увођења у посао, уписује се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у
посао извршено у року од 5 (пет) календарска дана након потписаног уговора. Наручилац
ће Извођачу радова послати позив за увођење у посао писменим путем, а са тим се
изједначава и дан одбијања пријема захтева и остављања извештаја о приспелом писаном
позиву. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Наручилац обезбеђује Извођачу радова несметани прилаз градилишту.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима
се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним роком.
Уговорени рокови се не могу мењати без изричите писмене сагласности Наручиоца.
Наручилац ће Извођачу све позиве и налоге из претходна два става овог члана
достављати писменим путем. Извођач радова не сме да поступа без претходно датог
писменог налога Наручиоца.
Члан 7.
Извођач радова може да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме због
промењених околности или неиспуњавања обавеза Наручиоца био спречен да изводи
радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење
рокова, сматрају се нарочито:
• природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено
за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

мере предвиђене актима надлежних органа;
у случају прекида радова који траје дуже од два дана, а није изазван кривицом
Извођача;
• непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао
нити је могао знати да се морају извести;
Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од
стране одговорног извођача радова и стручног надзора.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 5
дана, од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока
за завршетак радова. Уколико извођач радова пропусти да достави благовремено
упозорење о кашњењу, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом
одређивања новог рока за завршетак радова. Захтев за продужење рока за извођење
радова, Извођач радова писмено подноси наручиоцу у року од једног дана од сазнања за
околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок се продужава у складу са чл. 156 ЗЈН, на основу одлуке Наручиоца донете
у складу са Законом, уговорне стране, у писаној форми, закључе анекс уговора.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
•
•

Уговорна казна
Члан 8.
Уколико Извођач радова не испуни своје обавезе или касни са извршењем истих, а под
условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе,
Наручилац може захтевати наплату уговорне казне у висини 0,1% од укупне уговорене
вредности (без ПДВ-а), за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити
већи од 5% од укупно уговорене вредности.
Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне вредности овог
уговора, наручилац може једнострано раскинути уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, на основу извештаја надзорног органа, без
претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручулац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву
штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од
уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе извођача радова
Члан 9.
Извођач се обавезује:
- да предвиђене радове изведе у складу са спецификацијом радова, важећим техничким
прописима, документацијом и овим уговором, а у складу са предмером.
- да пре почетка извођења радова достави наручиоцу решење о именовању одговорног
извођача радова,
- да изведе неопходне радове у складу са позитивним прописима, да понуђене радове
изведе стручно и квалитетно по важећим прописима и стандардима за ову врсту радова, да
се строго придржава мера заштите на раду,

- да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова,
- да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изведе
припремне и све остале радове, као и остало предвиђено конкурсном документацијом, да
обезбеди безбедност свих лица, као и одговарајуће обезбеђење складишта своје опреме,
алата и сл., тако да се наручилац ослобађа свих одговорности, што се тиче безбедности,
прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања
извођења радова до окончања радова,
- извођач је одговоран за квалитет изведених радова, а уколико се појаве недостаци у току
извођења радова, Извођач је обавезан да их благовремено отклони, тако да тиме не омета
динамику извођења радова,
- изођач радова је дужан да уредно и по важећим прописима води грађевински дневник,
грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани од стране
надзора и одговорног извођача радова,
- да поступи по основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши
поправку, извођење радова, уведе у рад више извршилаца, убрза извођење радова када је
запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова, без права на повећање
трошкова или посебне накнаде за то.
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове,
- извођач се обавезује да о свом трошку изврши све поправке ако евентуално у току
извођења радова нанесе штету наручиоцу или трећим лицима или уколико је неопходно,
дужан је да надокнади штету коју је нанео наручиоцу или трећим лицима у току извођења
радова,
- да се строго придржава прописаних мера заштите на раду,
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатака у гарантом року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана.
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци.
Обавезе Наручиоца:
Члан 10.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза
Извођача радова.
Наручилац се обавезује да Извођача радова уведе у посао, предајући му неопходну
документацију и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује, да Извођачу радова, исплати уговорену цену под условима и на
начин одређен овим уговором.
Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 11.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног
органа и да отклони недостатке у радовима у вези којих су стављене примедбе и то о

сопственом трошку.
Финансијско обезбеђење
Члан 12.
Меница за испуњење уговорних обавеза:
Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора достави бланко сопствену меницу за
испуњење уговорних обавеза, потписану од стране лица овлашћеног за заступање,
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено
менично овлашћење са назначеним износом од 10% без ПДВ-а, са роком важења 15
(петнаест) дана дужи од истека рока за коначно извођење радова и копију картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу. У случају наступања услова за евентуално продужење рока
извођења радова по основу уговора, Извођач је у обавези да продужи важност меничног
овлашћења за испуњење уговорних обавеза за исти број дана за који ће бити продужен рок
за завршетак радова. Наручилац ће уновчити меницу за испуњење уговорних обавеза у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен овим уговором. Наручилац задржава право раскида уговора са свим правним
последицама дефинисаним овим уговором уколико Извођач не достави предвиђено
средство обезбеђења.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују
њихову вредност или подобност за редовну употребу, односно употребу одређену
уговором.
Наручилац је дужан да о примећеним недостацима обавести извођача без одлагања.
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _____________(словима), а за уграђене
материјале гарантни рок је у складу са условима произвођача који тече од дана
примопредаје радова.
Извођач радова је у обавези, да на дан примопредаје радова који су предмет овог уговора,
преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току
гарантног рока, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног захтева, а који су
наступили услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета
радова и материјала.
Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала
као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег
квалитета, уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима
и техничким прописима.
Квалитет изведених радова
Члан 14.

Извођач је дужан да уграђује материјале који одговарају прописаном или уговореном
квалитету. За уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који
се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте. Уколико Наручилац утврди
да уграђени материјали не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује
њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу
квалитета коју бира Наручилац а о трошку Извођача радова.
Ако извођач не изводи радове по уговореној техничкој документацији, техничким
прописима и стандардима, користи неквалитетан материјал, наручилац има право да
захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или
употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Уколико Извођач у одређеном року
то не учини, наручилац има право да раскине уговор и да ангажује другог извођача
искључиво о трошку извођача из средстава менице за испуњење уговорних обавеза, а
уколико вредност менице за испуњење уговорих обавеза не покрива предметне радове
Наручилац има право да потражује укупан износ од Извођача до потпуног измирења.
Примопредаја радова
Члан 15.
Закључењем овог уговора Наручилац и Извођач сагласно уговарају да ће након завршетка
свих уговорених радова извршити примопредају радова и потписати Записник о
примопредаји радова у коме констатују изведене радове. Одмах по завршетку радова
извођач обавештава наручиоца и надзор да су радови који чине предмет уговора завршени,
а дан завршетка радова се уписује у грађевински дневник. Наручилац и извођач радова су
дужни да без одлагања приступе примопредаји. Записник о примопредаји радова потписује
представник Наручиоца, представник Извођача радова и надзорни орган.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у року извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони
у споразумно одређеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог
лица на терет Извођача радова.
Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује надзор на основу стварно
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи и уговорених јединичних цена
из понуде извођача радова које су фиксне и непроменљиве.
Члан 16.
Овај уговор је закључен даном потписивања и престаје да важи истеком рока на који је
закључен.
Наручилац задржава право једностраног раскида уговора:
• уколико Извођач не достави меницу за испуњење уговорних обавеза,
• уколико Извођач не почне са родовима ни петог дана од дана добијања позива за
увођење у посао,
• уколико радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по
примедбама стручног надзора,

уколико Извођач не поштује своје обавезе предвиђене овим уговором,
у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било
предмет овог Уговора, заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Све трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
•
•

Примена важећих прописа
Члан 17.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће
одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима као и остали
позитивни прописи.
Саставни део уговора
Члан 18.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________2021. године
Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума
не дође, уговара се стварна надлежност Привредног суда.
Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.

УСРЦ „Борац“
_____________________
Александар Трифуновић, директор

___________________
Извођач радова

