АНЕКС 1
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
1.У складу са условима из тендерске документације број:01-014-897/18-1 од 27.06.2018. године, достављамо вам понуду у предмету
јавне набавке ''Реконструкција спортског игралишта у улици 21. Новембар'' и завршни радови на игралишту код Основне школе
Вук Караџић Језеро.
Број наше понуде: ________________
Датум: _____________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
Општина Језеро
Називуговорногоргана
21. Новембар бб
Адреса
70206 Језеро
Сједиште
ПОНУЂАЧ
Назив и сједишт епонуђача
Адреса
ИДБ/ЈИБ
Број жиро рачуна

Да ли је понуђач у систему ПДВ:
Адресазадоставупоште
Е – mаil
Контактособа
Бројтелефона
Бројфакса

Потпис и печат понуђача__________________________

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ.
2. Уговор ће бити заснован на цијенама достављеним у понуди.
3. Цијене које наводи понуђач биће фиксне у периоду реализације уговора.
4. У случају разлике између јединичне цијене и укупног износа исправка ће се извршити у складу са инструкцијом
добављача.

АНЕКС 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Назив понуђача _________________________________
Број наше понуде ________________________________

Ре Техничке карактеристике јавне набавке ''Реконструкција Количина
д спортског игралишта у улици 21. Новембар и
бр. завршни радови на игралишту код Основне школе Вук
Караџић Језеро''.
1.

2.

1.Мултифункцонална подлога
-коцка 30х30х16мм
-70% полипрполилен 30% кополимер
-УВ стабилан
-5,40кг тежина једног м2
-дизајн:саце
.Кошаркашка консртукција са таблом и обручем
подесивана- три ниво(3,05-2,74-2,44) постављена.
-конструкција-цијев 10х10цм
-кошаркашка табла импрегнирано дрво
-обруч са једном опругом
-мрежица
-Ископ рупе 1мх
1м
-бетонирање и постављање

200м2

1 ќомплет

Цијена по
јединици
мјере

Цијена
без
ПДВ-а

Попус
т

Цијена са
Укупна цијена са
попустом а без попустом и са
ПДВ-а
ПДВ-ом

3.

4.

5

6
7

8
9.
10.

Одбојкашки стубови мобилни са одбојкашком
мрежом
-стубови 8х8 цм алминијум мобилни
-одбојкашка мрежа са једном антеном и затезачом

Ограда
-стубови 6х6хм топло поцинчани
-панели топло поцинчани
-клизна капија дужине 4м и висине 1,1 м топло
поцинчана и мала капија дужине 1м висине 1,10 м
Кош са челчном конструкцијом,цијев 10х10цм,табла
Инпрегрирано дрво 180х105цм, водоотпорна,обруч
са 4 опруге, памучна мрежица за обручом,бетонирање
1х1м, и анкерисање
Кошаркашка табла са обучем импрегрирано дрво
180х105 цм, обруч са једном опругом
Сто и двије клупе од храстовог дрвета дужине 2,5 м са
стубовима 10х10цм и попуном 8х5цм у наранџастој
боји
Канта запремине 30л са носачем обложена храстом
дебљине 12 цм, дужине 50 цм
Клупа од кованог жељеза дужине 2,5м са храстовим
сједиштем димензија 10х10цм
Метални голови са мрежицом димензија 100х120цм

1 пар

112м2

1 комплет
1 комплет
1 комплет
10 комада
4 комада
1 пар

Укупно

Потпис и печат понуђача__________________________
Напомена:
2. Цијене морају бити изражене у КМ.
3. Уговор ће бити заснован на цијенама достављеним у понуди.
4. Цијене које наводи понуђач биће фиксне у периоду реализације уговора.
5. У случају разлике између јединичне цијене и укупног износа исправка ће се извршити у складу са инструкцијом
добављача.

М.П.
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
________________________
(име и презиме
____________________________
(потпис)

АНЕКС 3
ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информација која је повјерљива

Бројеви
страница с тим
информацијама
у понуди

Разлози за
повјерљивост тих
информација

Временски период у
којем ће те
информације бити
повјерљиве

Потпис и печат понуђача_______________________

Напомена:
Повјерљивим информацијама се немогу сматрати информације прописане чланом 11.Закона.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке који сте покренули објавом на Порталу јавних набавки дана _______________.године, достављамо
вам понуду и изјављујемо следеће:
2. ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
Укупна цијена без ПДВ-а: ______________________________________ КМ
Или словима _____________________________________________________

Попуст у износуод ____%
Или словима_______________________________________________________КМ.
ПДВ (17%): _______________ КМ
Или словима __________________________________________________КМ
Укупна цијена са ПДВ-ом: ______________________________________ КМ
Или словима______________________________________________________
3. ПОДУГОВАРАЊЕ
Назив и сједиште подуговарача: ___________________________________________ и/или дио уговора који се намјерава
подуговарати: _____________________________
4. Прихватамо све услове дефинисане овом тендерском документацијом без икаквих резерви и ограничења. У прилогу
достављамо образац за цијену понуде који је попуњен у складу са захтјевима из тендерске документације. У случају
разлике у цијенама из ове изјаве и обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.
5. Ако наша понуда буде најуспјешнија обавезујемо се доставити доказе о испуњавању квалификационих услова за које смо
приложили изјаве, у складу са условима прописаним овом тендерском документацијом.

М.П.
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
________________________
(име и презиме)
____________________________

АНЕКС 4
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ја, ниже потписани ____________________ (Име и презиме), са личном картом број:
____________________ издатом од ____________________, у својству представника привредног друштва или обрта или
сродне дјелатности __________________________________________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД бр.:____________________, чије
сједиште се налази у ____________________ (Град/општина), наадреси ___________________ (Улица и број), као
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке___________________________________ (Навести тачан назив и врсту поступка
јавне набавке), а којег проводи уговорни орган ____________________________________
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (а које објављено обавјештење)
број: ____________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број:____________________, а у складу са чланом 52. став (2)
Закона о јавним набавкамапод пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фазипроцеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу ууговорном органу,
укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљуобављања у оквиру службеног овлашћења,
радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује
при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу ууговорном органу
укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљуда обави у оквиру свог службеног
овлаштења, радње које би требало да обавља, или сесуздржава од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.
6. Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривичн дјело давање мита и друга кривична
дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао:____________________
Мјесто и датум давања изјаве:
______________________________
Потпис и печат надлежног органа:
______________________________
М.П.

НАЦРТ УГОВОРА
''Реконструкција спортског игралишта у улици 21. Новембар' и завршни радови на игралишту код
Основне школе Вук Караџић Језеро''.

ОПШТИНА ЈЕЗЕРО (назив уговорног органа),
Сједиште: Језеро, 21.Новембар бб, Језеро
коју заступа начелник општине Снежана Ружичић,
Идентификациони број: 4401323250005,
(у даљнем тексту: (Наручилац)
и
_____________________________
______________________________
У даљем тексту добављач
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је „ ''Реконструкција спортског игралишта у улици 21. Новембар и завршни радови на игралишту код Основне
школе Вук Караџић Језеро''.

ЦИЈЕНА
Цијена коју ће Наручилац исплатити Добављачу из члана 1. Уговора износи:
______________________________________________________

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање ће се извршити у року од 30 (тридесет) дана од дана запримања рачуна за стварно извршени предмет
набавке.Плаћање се обавља на жирорачун Добављача. Наручилац не прихвата авансно плаћање и тражење средстава
осигурања плаћања. Укупна плаћања Добављачу без ПДВ-а на темељу склопљеног уговора не смију прелазити процијењену
вриједност набавке.
Обавеза наручиоца је да исплати цијену која подразумијева подузимање мјера и удовољавање формалностима предвиђеним
Уговором или одговарајућим законима и прописима да би се омогућило плаћање.
Добављач је дужан издати / сачинити фактуру у складу с одредбама позитивних прописа из области пореза, у супротном иста
неће бити плаћена и биће враћена Добављачу на усклађивање.
Услови плаћања и други услови које Добављач једнострано унесе у фактуру не обавезују Наручиоца ни онда када је фактуру
примио, а није јој приговорио.
РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
Члан 4.
Рок за извршење предмета уговора је петнаест ( 15 ) дана, рачунајући од датума обостраног потписивања овог уговора,
односно након увођења извођача у посао по потписаном уговору.
ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ПРАВНЕ НЕДОСТАТКЕ
Члан 5.
Добављач одговара за материјалне недостатке предмета набавке које је она имала у часу прелаза ризика на Наручиоца, без
обзира на то да ли му је то било познато. Добављач одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве након прелаза
ризика на Наручиоца ако су посљедица узрока који је постојао прије тога. Незнатан материјални недостатак не узима се у

обзир. Шта се подразумијева под незнатним материјалним недостатком заједнички / комисијски утврђују Наручилац и
Добављач. У обавијести о недостатку на роби / услугама Наручилац је дужан детаљније описати недостатак и позвати
Добављача да прегледа робу / услуге. Ако обавијест о недостатку коју је Наручилац благовремено послао Добављачу
препорученим писмом, телефаксом или на неки други поуздан начин, закасни или уопште не стигне продавцу сматра се да је
Наручилац извршио своју обавезу да обавијести Добављача. Недостатак постоји ако уговорена / испоручена роба / радови
немају својства и одлике које су изричито одређене овим уговором. Добављач одговара и за недостатке које је Наручилац
могао лако опазити ако је изјавио да ствар нема никакве недостатке или да ствар има одређена својства или одлике.
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ
Члан 6.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлаштених лица уговорних страна. Сви рокови у вези с
овим уговором рачунају се од дана ступања уговора на снагу, уколико посебном одредбом није договорен неки други датум
као датум увођења Добављача у посао.
ПРИМЈЕНА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне са примјеном одредби Закона о облигационим односима и то у погледу права, обавеза и односа
који нису регулисани одредбама овог уговора, а који настану у вези и поводом извршења овог уговора.
РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 8.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог уговора или поводом овог уговора, уговорне стране ће
настојати ријешити усаглашавањем, посредовањем или на други миран начин у духу узајамног повјерења и добрих
пословних обичаја.
Уколико уговорне стране не постигну мирно рјешење евентуалног спора у смислу става 1. овог члана, спор ће се ријешити
судским путем.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Измјене и допуне овог уговора могу се вршити само писменим путем. Бит ће пуноважне и обавезиват ће уговорне стране
само оне измјене и допуне које су сачинили споразумно у писменој форми.
Члан 10.
Овај Уговор је сачињен у 6 истовјетних примјерака од којих Наручилац задржава 4, а Добављач 2 примјерка за своје потребе.

ДОБАВЉАЧ:
_________________
Број: ______________
Датум: _________. 2018. године

М. П.

НАРУЧИЛАЦ:
________________
Број: 01-014/18
Датум:
. године

САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Наша понуда садржи документа означена од 1 до __, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
Итд.

