РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
www.pecinci.org

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Број јавне набавке из Плана набавки:1.3.4.
Број ЈН ОП: 404-19/2015-IV
Oтворени поступак који се спроводи ради закључења уговора

-

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА
ЈУЖНЕ РАДНЕ ЗОНЕ , У НАСЕЉУ ШИМАНОВЦИ – I б ФАЗА

(ОРН: 39370000 – водоводна инсталација ;45231300 – радови на изградњи цевовода за
воду и канализацију )

Јавни позив и конкурсна документација
објављени на Порталу јавних набавки,
интернет страници www.pecinci.org

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда:

25. 05. 2015. године до 12.00

Јавно отварање:

25. 05. 2015. године у 13.00

Пећинци, април 2015. год.

На основу чл. 32., 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и
14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. 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 број 40419/2015-IV од 23.04.2015. год. и Решења о образовању комисије за јавне набавке 40419/2015-IV од 23.04.2015. год., припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавну набавка радова - Изградња водоводне и канализационе мреже отпадних вода
јужне радне зоне у насељу Шимановци – I б фаза
-отворени поступакКонкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, место испоруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Oбразац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76.
Закона о јавним набавкама
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Oбразац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2
ЗЈН
Образац структуре цене са упутством како да се попуни
Референц листа
Потврда о реализацији уговора
Изјава о одговорном извођачу
Изјава о прибављању полисе осигурања

Укупан број страна 47 + предмер и предрачун

1

Страна
2
3

3

4
7
20
25
29
40
41
42
43
44
45
46
47

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцима
Наручилац 1: Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, www.privreda.gov.rs
Наручилац 1: Општина Пећинци, Пећинци, Слободана Бајића бр. 5 www.pecinci.org
Предметну јавну набавку по овлашћењу из Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке
од стране више наручилаца број 404-02-68/2015-11 од 06.04.2015. ( код Министарства
привреде) и 404-14/2015-IV од 06.04.2015 ( код Општине Пећинци) спровешће Општина
Пећинци .
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, као поступак који се спроводи
од стране више наручилаца, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке .
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 404-19/2015-IV су радови .
4. Контакт (лице или служба)
Лицa за контакт: Анђелија Алексић, дипл. правник, службеник за јавне набавке,
имејл: opstauprava@pecinci.org , ( понедељак – петак , од 07:30 ч до 15:30 ч ) .
Милица Пошарац, дипл. правник,
имејл: nabavke@pecinci.org ( понедељак – петак , од 07:30 ч до 15:30 ч ).

2

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-19/2015-IV
су радови –
Изградња водоводне и
канализационе мреже отпадних вода јужне радне зоне у насељу Шимановци –I б фаза .
Назив и ознака из општег речника набавки:
39370000 – водоводна инсталација ;
45231300 – радови на изградњи цевовода за воду и канализацију .
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ
Предмер и предрачун радова су приложени на крају конкурсне документације.
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IV 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) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
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 надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) .
6) 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, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (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 чланом 76. Закона, и то:
1) Пословни капацитет:
Понуђач је морао у претходне три године (2012/13/14 ) да изведе радове на
изградњи водоводне или канализационе мреже у вредности од најмање
35.000.000,00 динара без ПДВ-а .
2) Кадровски капацитет:
Да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити
именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседују
личну лиценцу и то:
- лиценца 414 – 1 извршилац;
- лиценца 410 – 2 извршиоца.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени чланом 75. Закона о јавним
набавкама и доказивање испуњености услова на основу члана 77. Закона и члана 21., 22.
и 23. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивање испуњености услова
1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра
регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

да је регистрован код
Агенције за привредне

2. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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.
Доказ за правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре ( ови докази по датуму издавања не смеју бити старији од два месеца пре
отварања понуда).
Доказ за предузетнике и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( ови докази по датуму
издавања не смеју бити старији од два месеца пре отварања понуда).
3. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања
позива за подношење понуда.
Доказ за правна лица: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности (копије,ови докази морају бити издати након објављивања позива
за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда и не смеју бити
старије од два месеца пре отварања понуда).
Доказ за предузетнике: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности (копије,ови докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда и не смеју бити старије
од два месеца пре отварања понуда).
Доказ за физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова(копије,овај доказ мора бити издати након објављивања
позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда и не сме бити
старији од два месеца пре отварања понуда).
.
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4.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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.
Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потрвда (уверење)
Министарства финансија и привреде - Пореске управе за измирене доспеле порезе и
доприносе које администрира ова управа и потврда (уверење) надлежне управе локалне
самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
- или потврда – уверење стране државе када има седиште на њеној територији - ако је
понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију ( копије,
ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања
понуда).
5.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказ: За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75.тачка 5)ЗЈН.
6.Услов: 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, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
Доказ: Понуђач попуњава образац Изјаве, потписан и оверен од стране овлашћеног лица
понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказје достављањем следећих доказа:
1) Пословни капацитет - Доказ: Понуђач је дужан да достави референц
листу (назив Наручиоца, контакт особу и број телефона, вредност
извршених радова који су предмет јавне набавке) у претходне 3
године (2012/13/14. год.). Референц листа мора да буде оверена
печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач
доставља Потврде Наручилаца наведених у референц листи.
2) Кадровски капацитет – Доказ: Копије личних лиценци ( 414 и 410)
издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности
лиценце. Докази о радном статусу: за наведене носиоце лиценци
који су код понуђача запослени – фотокопија радне књижице и МА
или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоце лиценци
који нису запослени код понуђача: уговор - фотокопија уговора о
обављању привремених и повремених послова (чији је предмет
ова јавна набавка) уз изјаву понуђача о одговорним извођачима,
који ће решењем бити именовани за извођење радова у
предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у периоду
извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из
конкурсне документације). Ако у уговору није наведена ова јавна
набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и
одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на
располагању за време реализације конкретне јавне набавке .
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
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. тачка 1) до 4)
Закона.
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 на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на
интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, 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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.
Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на

7

страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране
овлашћеног судског тумача.
Сертификати, фабрички атести и остала проспектна документација могу бити на
енглеском језику.
Поступак се води на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 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, адресу понуђача, телефон, као и име и
презиме лица за контакт.
Понуду доставити поштом или лично на адресу: Општина Пећинци – Председник општине
Пећинци, ул. Слободана Бајића 5, Пећинци, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
радова – изградња водоводне и канализационе мреже отпадних вода јужне радне
зоне у насељу Шимановци - I б фаза бр. 404-19/2015-IV - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца последњег дана рока за
подношење понуда 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. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Конкурсна документација не подлеже самоиницијативним променама од стране понуђача.
Понуда понуђача који самоиницијативно промени садржај конкурсне документације, биће
одбијена.
Понуђачима се препоручује да обиђу предметну локацију, прегледају терен и сакупе све
податке о локалним приликама и проуче све услове под којима треба да се изведу радови.
Трошкове посете сноси понуђач.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, обрасце оверава и потписује
одговорно лице понуђача.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасце оверава и
потписује одговорно лице понуђача, осим ако није другачије наведено у самом обрасцу.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце оверава и потписује одоговорно лице
члана групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, осим ако ако није другачије наведено у
самом обрасцу.
3. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као
релевантну цену по јединици мере.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће
исправљати на следећи начин:
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима
сматраће се тачним
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- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати
тачном, осим у износима који су дати паушално.
- Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој
позицији укључена у вредност других радова.
- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност
те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те
позиције и количине
4. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине:
a) средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке у складу са
тачком 18.1. Упутства понуђача како да сачине понуду.
b) у случају подношења заједничке понуде, споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоци обавезују на извршење јавне набавке ( тачка 10
Упутства понуђача како да сачине понуду ) .
c) докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.
d) образац понуде ( образац бр. 1, 1а, 1б, 1в )
e) образац за оцену испуњености услова из члана 75. И 76. ЗЈН ( образац бр. 2)
f) модел уговора ( образац бр. 3)
g) образац трошкова припреме понуде ( образац бр. 4 )
h) образац изјаве о независној понуди ( образац бр. 5 )
i) образац изјаве понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине ( образац бр. 6 )
j) образац структуре цене ( образац бр. 7 )
k) референц листа ( образац бр. 8 )
l) потврда о реализацији уговора ( образац бр. 9 )
m) образац изјаве о одговорном извођачу ( образац бр.10 )
n) образац изјаве о прибављању полисе осигурања ( образац бр. 11 )
o) предмер и предрачун
Понуда која не садржи све елементе и прилоге из обавезне садржине понуде сматраће се
неприхватљивом и биће одбијена.
5. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више партија.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. 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: Општина Пећинци –
Председник општине Пећинци, ул. Слободана Бајића 5 Пећинци, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Изгрдња водоводне и канализационе
мреже отпадних вода јужне радне зоне у насељу Шимановци - I б фаза бр.
404-19/2015-IV - НЕ ОТВАРАТИ” .
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Изгрдња водоводне и канализационе
мреже отпадних вода јужне радне зоне у насељу Шимановци - I б фаза бр.
404-192015-IV - НЕ ОТВАРАТИ” .
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„Опозив понуде за јавну набавку радова – Изгрдња водоводне и канализационе
мреже отпадних вода јужне радне зоне у насељу Шимановци – I б фаза бр.
404-19/2015-IV- НЕ ОТВАРАТИ” .
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изгрдња водоводне и
канализационе мреже отпадних вода јужне радне зоне у насељу Шимановци –
I б фаза бр. 404-19/2015-IV - НЕ ОТВАРАТИ” .
Уколико се „ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима. У овом случају понуђач је обавезан да наведе:
укупну понуђену цену и позиције у којима се мења цена.
Уколико су у предмеру већ дефинисане неке цене по позицијама и укупне цене од
стране наручиоца, оне не могу бити предмет корекције.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
8. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвошач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходне реченице.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуду може поднети понуђач који наступа 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.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог
дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, одим ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
У случају из претхоног става, наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за
заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду .
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају и доказују
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова .
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до
6) Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду 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.

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је у року од 45 ( четрдесетпет ) дана од дана пријема оверене окончане
ситуације, на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а којим је потврђено
извршење радова .
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
11.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок: минимум 24 месеца од записничке примопредаје радова.
11.3. Захтеви у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова је до 45 календарских дана од увођења Извођача у посао.
11.4. Захтеви у погледу важења понуде
Рок важења понуде je 90 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.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У предрачуну за извођење радова морају бити уписане све јединичне цене, укупне цене
по позицијама и укупна цена извођења радова.
У цену је урачуната испорука предметних добара на адресу наручиоца.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним. Наручилац ће понуђачу дати рок од највише 5 дана да достави тражено
образложење. Уколико понуђач не достави тражено образложење у датом року, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
13. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава,
као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно
пријава.
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија;
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање,борачка и социјална питања.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки .
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ОП бр. 404-19/2015-IV
– Изградња водоводне и канализационе мреже отпадних вода јужне радне зоне у насељу
Шимановци - I б фаза .
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.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
17. КОМУНИКАЦИЈА
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
18. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
18.1 Средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
Прилог уз понуду мора бити бланко сопствена меница као средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране овлашћеног лица за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.
Рок важења менице је до истека понуђене опције понуде. Наручилац ће уновчити меницу
дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду;
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- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење
посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Средство обезбеђења за озбиљност понуде издаваће се у корист Општине Пећинци.
18.2 Средство обезбеђења за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања уговора достави
Наручиоцу 1. као средство обезбеђења за добро извршење посла неопозиву банкарску
гаранцију наплативу на први позив, у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а . Рок
важења банкарске гаранције је најмање 30 дана дужи од истека рока од уговореног рока
за извођење радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаваће се у корист Министарства
привреде.
18.3 Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана примопредаје радова достави
Наручиоцу 2. банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, са назначеним
износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције
мора бити 5 дана дужи од гарантног рока који је одређен.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију у случају да изабрани понуђач не изврши
обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора
у гарантном року.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаваће се у корист
Општине Пећинци.
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави и Писма о намерама банке за
издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити неопозиве, без права на
приговор, безусловне и плативе на први позив и то:
 Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са
роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење
посла, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12.
ЗЈН
 Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
грешака у гарантном року у корист Наручиоца 2., у износу од 5% од вредности
уговора без ПДВ-а и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног
рока.
Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени
номинално или процентуално од вредности понуде.
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисe осигурања
за објекат у изградњи и полисe осигурања од одговорности за штету причињену
трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје
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радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац изјаве је
саставни део конкурсне документације).
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 10 дана
од дана закључења уговора Наручиоцу 1. достави полису осигурања за објекат у
изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према
важећим законским прописима.
19. РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА / 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. ЗЈН;
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 из ст. 1. и 2. овог члана 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 Инвеститора, 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, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, у вредности не већој од 15% од понуђене цене без ПДВ.
Ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних
референци одбити као неприхватљиву.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који
је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
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20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда
понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену, исти рок за извођење
радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана
понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
22. 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 Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу 2 (
Општина Пећинци ). Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на имејл: opstauprava@pecinci.org , или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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 7 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
10 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.
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.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
„У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је
објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права од 04.03.2015.
године, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, прихватиће
се
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, каи и
датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос);
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права ( 404-19/2015-IV )
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор ( корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоца захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије
у складу са законом и другим прописом.
Такса за заштиту права:
1. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке,
садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне
документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење
понуда (пријава), такса износи 80.000 динара, без обзира на то колико је процењена
вредност јавне набавке.
2. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели уговора о јавној
набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор
(без урачунатог ПДВ-а), па ако та цена не прелази 80.000,00 динара такса износи 80.000
динара, а ако та цена прелази 80.000,00 динара, такса износи 0,1% те цене.
3. Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете после
истека рока за подношење понуда (пријава), изузев одлуке о додели уговора о јавној
набавци, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та
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вредност не прелази 80.000,00 дината такса износи 80.000 динара, а ако та вредност
прелази 80.000.00 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.
Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос
можете видети у оквиру „банера" на интернет страници Републичке комисије или
кликом на следећи линк: Уплата таксе из Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
23. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач
није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може
због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за
заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 10
дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор.Уколико изабрани понуђач не
достави уговор, потписан и оверен у наведеном року, наручилац може закључити уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
25. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора .
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога
који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
26. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави
поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште,
поште и факсом.
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.
27. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
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Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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Образац бр. 1

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _________________ од __________________ за јавну набавку радова –
Изградња водоводне и канализационе мреже отпадних вода јужне радне зоне у
насељу Шимановци – I б фаза бр. ЈН ОП 404-19/2015-IV
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање
уговора

Понуду дајем:
Заокружити и податке уписати за а),
а) самостално
б) са подизвођачем:
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б) или

в)

1.__________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)
в) као заједничку понуду:
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
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Образац бр. 1а

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени
назив из одговарајућег
регистра:
Адреса:
Име особе за контакт:
имејл адреса:
Телефон:
Фаx:
Порески број (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број текућег рачуна и назив
банке:
Одговорно лице
Овај подизвођач учествује у понуди _____________________________________________
(навести активности у чему учествује), што износи ____________% од укупне вредности
понуде.
место

_____________

датум

_____________

М.П.

потпис овлашћеног лица
_____________________

Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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Образац бр. 1б

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Пословно име или скраћени
назив из одговарајућег
регистра:
Адреса седишта:
Име особе за контакт:
имејл адреса:
Телефон:
Фаx:
Порески број (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број текућег рачуна и назив
банке:
Одговорно лице

Овај Образац копирати у потребан број примерака!
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.Образац бр. 1в
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Изградња водоводне и канализационе мреже отпадних вода јужне радне зоне
у насељу Шимановци - I б фаза бр. ЈН ОП 404-19/2015-IV

Укупна цена без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок извођења радова

Гарантни рок

Плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
пријема оверене окончане ситуације, на основу
документа који испоставља изабрани понуђач, а којим
је потврђено извршење радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
90 дана од дана отварања понуда

_____________ календарских дана од од дана увођења у
посао .
( до 45 календарских дана од дана увођења у посао )
___________ месеци
( минимум 24) месеца од записничке примопредаје радова.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
________________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац бр. 2

VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76. ЗЈН
Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
достављањем следећих доказа уз понуду:

Ред.
број

Обавезни услови из
члана 75. ЗЈН:

Докази из члана 77. ЗЈН и члана 21., 22. и
23. Правилника о обавезним елемент.
конк. док.у поступцима ЈН и начину
доказ.испуњености услова

Да је регистрован код
надлежног органа,
односно уписан у
одговарајући регистар

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:Копија личне карте или пасоша.
Напомена:
У случају да понуду подноси група
понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из
групе;
У случају да понуђач подноси
понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за
сваког од њих).

да

не

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције,
односно Уверење првостепеног 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 кривично дело против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. За побројана кривична дела
надлежни судови, чија уверења је потребно
доставити, су:
Основни суд на чијем подручју је седиште
правног лица;
и
Виши суд у Београду (посебно одељење за
организовани криминал) да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне
групе.
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПРАВНОГ ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, према месту рођења или месту
пребивалишта лица, да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Напомена:
У случају да понуду подноси правно лице
потребно је доставити ове доказе и за правно лице и
за законског заступника;
У случају да правно лице има више
законских заступника за сваког од њих треба

да

не

1.

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.
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Испуњеност
услова

доставити ове доказе;
У случају да понуду подноси група понуђача,
ове доказе доставити за сваког учесника из групе;
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за
сваког од њих).
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, према месту рођења или месту
пребивалишта лица, да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
ВАЖИ ЗА СВЕ:
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда

Да му није изречена
мера
забране
обављања делатности,
која је на снази у време
објављивања односно
слања
позива
за
подношење понуда.

3.

ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде Привредног и Прекршајног
суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано да му
је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда.
ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда Прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности
или потврда Агенције за привредне регистре да код
овог органа није регистровано да му је као
привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда Прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача,
ове доказе доставити за сваког учесника из групе;
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за
сваког од њих).
ВАЖИ ЗА СВЕ: Ови докази морају бити издати након
објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.

да

не

да

не

Овај доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда

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.

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе
и
Уверење надлежне управе локалне
самоуправе (Управе јавних прихода града, односно
општине) да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Напомена:
Уколико је понуђач у поступку
приватизације, уместо два горе наведена доказа
треба да достави уверење Агенције за приватизацију
да се налази у поступку приватизације;
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У случају да понуду подноси група понуђача,
ове доказе доставити за сваког учесника из групе;
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за
сваког од њих).
ВАЖИ ЗА СВЕ:
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.

Додатни услови
члана 76. ЗЈН

из
Докази из члана 77. ЗЈН

5.

6.

Пословни капацитет:
Понуђач је морао у
претходне три године
(2012/13/14 ) да изведе
радове на изградњи
водоводне
и
канализационе мреже
у
вредности
од
најмање 35.000.000,00
динара без ПДВ-а
Кадровски капацитет:
Да планирани
одговорни извођачи
радова који ће
решењем бити
именовани за
извођење радова у
предметној јавној
набавци поседују личну
лиценцу и то:

7.
- лиценца 414 – 1
извршилац;
- лиценца 410 – 2
извршиоца.

Референц листa (назив Наручиоца, контакт
особу и број телефона, вредност извршених
радова који су предмет јавне набавке) у
последње 3 године (2012/13/14. год.). Референц
листа мора да буде оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача.
Понуђач
доставља
Потврде
Наручилаца
наведених у референц листи.

Копије личних лиценци ( 414 и 410) издатих од
Инжењерске коморе Србије са потврдама о
важности лиценце. Докази о радном статусу:
за наведене носиоце лиценци који су код
понуђача запослени – фотокопија радне
књижице и МА или другог одговарајућег
обрасца, односно за носиоце лиценци који
нису запослени код понуђача: уговор фотокопија уговора о обављању привремених
и повремених послова (чији је предмет ова
јавна
набавка)
уз
изјаву понуђача
о
одговорним извођачима, који ће решењем
бити именовани за извођење радова у
предметној јавној набавци и који ће бити
расположиви у периоду
извршења уговора за предметну јавну
набавку (Образац из конкурсне
документације). Ако у уговору није наведена
ова јавна набавка, приложити и Анекс
уговора којим ће се Наручилац и одговорни
извођач радова обавезати да ће наведено лице
бити на располагању за време реализације
конкретне јавне набавке

да

не

да

не

Табела се попуњава за сваког понуђача, односно члана групе понуђача појединачно
заокруживањем «да» или «не». (по потреби образац се може копирати).

27

Датум:_______

М.П.

потпис овлашћеног лица

Место._______

Напомена:
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76.Закона о јавним набавкама се могу доставити у
неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави оргинал или
оверену копију свих или поједних доказа.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповоњнија, дужан је да у року који не може бити краћи од пет дана
од дана пријема писменог позива наручиоца(који ће наручилац упутити понуђачу чија је понуда оцењена као
најповољнија пре доношења одлуке о додели уговора) достави оргинал или оверену копију доказа о
испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.Уколико понуђач чија је понуда оцењена као
најповољнија не достави оргинал или оверену копију доказа , наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву, а достављање оргинала/оверених копија ће тражити од понуђача који је следећи на ранг
листи.
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Образац бр. 3

VIII МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Уговорне стране :
1. Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.
20, ПИБ: 108213421, МБ: 17862154, (у даљем тексту: Наручилац 1), које заступа
министар Жељко Сертић
2. Република Србија – Општина Пећинци, Пећинци, Ул. Слободана Бајића 5, МБ:
20925159, ПИБ: 108062977, (у даљем тексту: Наручилац 2) коју заступа председник
општине др Дубравка Ковачевић Суботички
3. Привредно
друштво
/
носилац
посла
_____________________________________,
_______________________,
Ул.
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,
матични број __________________, рачун бр. _______________________ отворен
код пословне банке ______________________;
члан групе _____________________________________, _______________________,
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,
матични број __________________;
члан групе _____________________________________, _______________________,
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,
матични број __________________;
(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________
ПРЕАМБУЛА
.
Влада Републике Србије је дана 5. фебруара 2015. године донела Уредбу о
утврђивању програма за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења
инвестиција за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 16/15);
Министарство привреде донело је Одлуку о распореду и коришћењу средстава за
подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015.
годину број 401-00-438/2015-01 од 1. априла 2015. године, којом су распоређена
средства за реализацију овог уговора;
Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца
број 404-02-68/2015-11 од 6. априла 2015. године (код Министарства привреде) и 40414/2015 од 6. априла 2015. године (код Општине Пећинци), на коју је Управа за јавне
набавке дала сагласност актом број 404-02-1379/15 од 9. априла 2015. године;
Наручилац 2 је у отвореном поступку јавне набавке број 404-19/2015-IV, донео Одлуку
о додели уговора број ___________ од _______ године и изабрао Извођача као
најповољнијег понуђача за изградњу водоводне и канализационе мреже отпадних вода
јужне радне зоне у насељу Шимановци - I б фаза.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је изградња водоводне и канализационе мреже отпадних вода
јужне радне зоне у насељу Шимановци - I б фаза.
Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему
према Понуди број ______ од __.__.2015. године, која је саставни део овог уговора.
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи
укупно _____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ динара
са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број
____________ од __.__.2015. године.
Наручилац 1 се обавезује да, од укупног износа из претходног става овог члана, за
изведене радове Извођачу исплати износ од ___________________ (попуњава Наручилац)
динара са ПДВ а Наручилац 2 износ од ___________________ (попуњава Наручилац)
динара са ПДВ.
Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је на следећи начин:
износ од ______________ (попуњава Наручилац) динара са ПДВ, обезбеђен је на
разделу 20 – Министарство привреде, Програм 1505 – Регионални развој, функција
411 – Општи економски и комерцијални послови, Пројекат 4002 - Подршка развоју
пословних зона, Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти и
распоређен Одлуком о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења
привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину број 401-00438/2015-01 од 1. априла 2015. године;
износ од ___________________ (попуњава Наручилац) динара са ПДВ обезбеђен је
Одлуком о буџету општине Пећинци за 2015. годину, пројекат 1101-П2, функција
620, позиција 174, конто 511- Зграде и грађевински објекти.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене 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.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по
испостављеној овереној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске
књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача, у року од 45 дана од дана
пријема оверене ситуације.
Плаћање ће се вршити искључиво на рачун привредног друштва
____________________________________________________________________________
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рачун бр. ___________________________________________ отворен код пословне банке
______________________________.
Уколико Наручилац 1 или Наручилац 2 делимично оспоре испостављену ситуацију,
дужни су да исплате неспорни део ситуације.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,
што Извођач признаје без права на приговор.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____
(максимално 45) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца 1,
Наручилоца 2, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор
уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном
кумулативног стицања следећих услова :
- да је Наручилац 2 предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и
грађевинску дозволу;
- да је Наручилац 2 обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач Наручиоцу 1 доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- да је Извођач Наручиоцу 1 доставио полису осигурања за објекат у изградњи и
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима
трећих лица.
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног
стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности оба Наручиоца.
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извођача;
у случају елементарних непогода и дејства више силе;
у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца1 и / или
Наручиоца 2;
у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној
форми, уз сагласност Наручиоца 2 и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу 1 у
року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре
истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе
постигну писани споразум.
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Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед,
а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности
укупно уговорених радова.
Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако су Наручилац 1 или Наручилац 2 због закашњења у извођењу или предаји
изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене
штете. Постојање и износ штете Наручилац 1 и Наручилац 2 морају да докажу.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционотехничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове
преда Наручиоцу 1 и Наручиоцу 2.
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно
извршење радова који су предмет овог уговора.

-

-

Извођач се обавезује :
да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7
(седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу 1 и Наручиоцу 2 на
разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе,
које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир
нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу 1 и Наручиоцу 2 достави
решење о именовању одговорног извођача радова;
да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за
ту врсту посла и у уговореном року;
да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику;
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-

-

-

да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац 1 и Наручилац 2
ослобађају свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности,
прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног
трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцима;
да се строго придржава мера заштите на раду;
да омогући вршење стручног надзора на објекту;
да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област;
да поступи по свим 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 или рушење или поновно извођење радова, замену
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења
радова;
да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоце да је завршио радове и да је
спреман за њихов пријем;
да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручилац
2а.
Члан 8.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу,
која мора да садржи:
- податке о објекту који се гради;
- одговорном пројектанту;
- број грађевинске дозволе,
- податке о Наручиоцу 1, Наручиоцу 2, Извођачу и надзорном органу;
- почетак и рок завршетка радова.
Члан 9.
Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави
детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два
за Наручиоца 1, Наручиоца 2 и стручни надзор.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 1 И НАРУЧИОЦА 2
Члан 10.
Наручилац 1 и Наручилац 2 се обавезују да Извођачу плате уговорену цену под
условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.
Наручилац 1 се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене
радове заједно са Наручиоцем 2.
Наручилац 2 ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача, уз обавезу да месечне извештаје надзорног органа доставља
Наручиоцу 1 без одлагања.
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Наручилац 2 се обавезује да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави
надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место
на градилишту.
Наручилац 2 се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом
одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, као и да
обезбеди израду Плана превентивних мера.
Наручилац 2 се обавезује да, уз присуство Наручиоца 1, уведе Извођача у посао,
предајући му инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му
обезбеди несметан прилаз градилишту.
Наручилац 2 се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и
коначни обрачун са Наручиоцем 1, стручним надзором и Извођачем.
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Члан 11.
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора преда
Наручиоцу 1 банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за
коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и
платива на први позив, а у корист Наручиоца 1.
Наручилац 1 ће уновчити банкарску гаранцију у случају да Извођач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у
обавези да продужи важење банкарске гаранције. У случају истека рока важења банкарске
гаранције док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да,
о свом трошку, продужи рок важења банкарске гаранције.
Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено
важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцима.
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од примопредаје радова Наручиоцу 2
преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од
вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног
рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први
позив, а у корист Наручиоца 2, што је услов за оверу окончане ситуације.
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац 2 сме да наплати
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема
писаног захтева Наручиоца 2 и не отклони их у року и у складу са његовим писаним
захтевом.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА
Члан 12.
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Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора осигура радове,
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у
изградњи) и достави Наручиоцу 1 полису осигурања са важношћу за цео период извођења
радова.
Извођач је такође дужан да у року од 10 дана од закључења уговора, достави
Наручиоцу 1 полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према
важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре
истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом
осигурања.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и
противпожарне заштите.
Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје
своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без
права приговора.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 13.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу 1 и Наручиоцу
2.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог
уговора, записнички преда Наручиоцу 2 све гарантне листове за уграђене материјале, као
и упутства за руковање.
Члан 14.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца 1 или
Наручиоца 2 , отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет
изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном
употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5
дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца 1 или Наручиоца 2 , Наручилац 2 је
овлашћен да активира банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац 2
има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 15.
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За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у
складу са пројектном документацијом.
Уколико Наручилац 1 или Наручилац 2 утврди да уграђени материјал или опрема
не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац 1 или Наручилац 2 имају право да траже да Извођач поруши изведене
радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и
уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручиоци имају
право да ангажују другог извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Члан 16.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ
_______________________, матични број __________________, у свему у складу са
понудом број ___________ од ______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу 1 и Наручиоцу 2 за извршење
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам
извео.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ
Члан 17.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести
стручни надзор, Наручиоца 1 и Наручиоца 2 у писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца 1, Наручиоца 2 и
стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
Члан 18.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца 1 и Наручиоца 2, а уз
сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом
тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли
предвидети у току израде пројектне документације.
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Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става
1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца 1 и Наручиоца 2.
Наручилац 1 односно Наручилац 2, могу раскинути уговор уколико би услед ових
радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте
Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан 19.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог
уговора.
Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 20.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца 1,
Наручиоца 2 и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца 1,
Наручиоца 2, стручног надзора и Извођача.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од
завршетка радова.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу 2, пре
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три
извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико
је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац 1, Наручилац 2 или стручни
надзор у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да
отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет
дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће
радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.
Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац 2.
Члан 21.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
усвојених јединичних цена из понуде.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 22.
Наручилац 1 и Наручилац 2 имају право на једнострани раскид Уговора у следећим
случајевима:
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-

-

-

уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и
ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или
из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора;
у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 23.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за
његову реализацију, Наручилац 1 односно Наручилац 2 имају право да за радове који су
предмет овог уговора ангажују другог извођача и активирају гаранцију банке за добро
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцима
штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене
радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи
разлог за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу 2 преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по
предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је
одговорна за раскид уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси
о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.
Члан 25.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- понуда Извођача бр. ________ од __.__.2015. године;
- динамички план;
Члан 26.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 27.
Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако Извођач у року
од 10 дана од дана потписивања Уговора не достави банкарску гаранцију из члана 11, као
и уколико не достави полисе осигурања из члана 12. овог уговора.
Члан 28.
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Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну
страну.

НАРУЧИЛАЦ 1
Министарство привреде

________________________________
Жељко Сертић, министар
НАРУЧИЛАЦ 2
Општина Пећинци

________________________________
др Дубравка Ковачевић Суботички, председник општине
ИЗВОЂАЧ
________________________________
________________________________
________________________________, директор

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, и Наручиоци ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да прихвата елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде , група понуђача може да се определи да модел уговора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
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Образац бр. 4

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

Образац бр. 5

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
ЈН ОП Изградња водоводне и канализационе мреже отпадних вода јужне радне зоне
у насељу Шимановци - I б фаза бр. ЈН ОП 404-19//2015-IV поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
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Образац бр. 6

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА
Назив понуђача:_____________________________________________________
Адреса седишта понуђача : ___________________________________________
Телефон :__________________________________________________________
Матични број : ______________________________________________________
Шифра делатности :__________________________________________________
Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012), као понуђач дајем

ИЗЈАВУ

Да сам при састављању Понуде број________ за јавну набавку – отворени поступак Изградња водоводне и канализационе мреже отпадних вода јужне радне зоне у
насељу Шимановци - I б фаза бр. ЈН ОП 404-19/2015-IV, поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштите животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.

Датум:
__________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

______________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац бр. 7

XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.
бр.

1.
2.
3.

Водоводна и канализациона
мрежа отпадних вода јужне
радне зоне у насељу
Шимановци -I б фаза бр. ЈН ОП
404-19/2015-IV
1
Водоводна мрежа

Укупна цена
без ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена са
ПДВ-ом

2

3

4 (2+3)

Канализациона мрежа
УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У колони 2. уписати колико износи цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке,
У колони 3. уписати износ ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке,
У колони 4. уписати колико износи цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће се сабрати износ из колоне 2 и колоне 3.

Фактурисао:

Одговорно лице:
МП

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац
структуре цене.
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Образац бр. 8

XIII РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
Број јавног позива: 404-19/2015-IV
(референц листу доставити за претходне 3 године – 2012/13/14. годину)

р.бр

назив корисника
адреса
контакт особа
број телефона

спецификација
радова која су
предмет јавне
набавке

вредност
изведених
радова

период
извођења
радова

Прилог: Потврде Наручиоца наведених у референц листи.
Овај Образац копирати у потребан број примерака!

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_______________________________
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Образац бр. 9

XIV ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
_____________________________________
Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач
__________________________________________________________________________ ,
из ______________________ул._________________________________________________ ,
за потребе Наручиоца
____________________________________________________________ ,
а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач
(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извео радове
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(навести врсту радова)

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ,
односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ,
а на основу уговора број ____________________________ од _________________.
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа Наручиоца: ______________________________,
Телефон: _________________
Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________

__________________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака!
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Образац бр. 10

XV ИЗЈАВА
О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ,
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗ9ВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ БРОЈ 404-19/2015-IV
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у
периоду извршења уговора за извођење радова на Изградњи водоводне и канализационе
мреже отпадних вода јужне радне зоне у насељу Шимановци - I б фаза, општина Пећинци:

Ред.
бр.

Број
лиценце

Име и презиме

Назив привредног
субјекта
који ангажује
одговорног
извођача

Основ
ангажовања:
1. Запослен код
понуђача
2. Ангажован
уговором

1
2
3

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач
_____________________

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или
са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице
носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.
Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2
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Образац бр. 11

XVI ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 404-19/2015-IV, наша
понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о
извођењу радова на Изградњи водоводне и канализационе мреже отпадних вода јужне
радне зоне у насељу Шимановци I б фаза, општина Пећинци, у року од 10 дана од дана
закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Датум

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________

________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.
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PONUDA
Objekat:

VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA OTPADNIH VODA
JUŽNE RADNE ZONE U NASELJU ŠIMANOVCI I-b FAZA
Investitor: OPŠTINA PEĆINCI
A. VODOVODNA MREŽA
Poz

1.

2.

3.

4.

Opis radova

j.m.

Obeležavanje /iskolčavanje/ trase vodovodne mreže
po projektu i uspostavljanje repernih tačaka uz
izdavanje protokola. Obračun po m'.
m’

843,60

Rušenje kolovoza od uvaljane kamene sitneži u širini
1,0m, sa odlaganjem materijala na stranu. Dovođenje
u prvobitno stanje, tj. popravka kolovoza nasipanjem i
valjanjem (odložene i dovoženjem nedostajuće)
kamene sitneži min. debljine sloja od 10cm.
Obračun po m2.
m2

330,00

Iskop ručnim “šlicovanjem” u zemlji III. kategorije u
proseku 1,8m3 po jednom iskopu na otkrivanju mesta
ukrštanja i paralelnog vođenja vodovoda sa drugim
podzemnim instalacijama, kao i zatrpavanje šliceva sa
zbijanjem zemlje u slojevima. Obračun po komadu.
kom

12

6.

jed.cena

Ukupno

Iskop zemlje (mašinski 90% - ručni 10%) u zemlji III. i
IV. kategorije u obliku rova, širine 0,6m, dubine 1,25m,
ispod kolovoza 1,5m, uključujući i potreban ručni iskop
do kote dna rova, sa odbacivanjem iskopa na 1m od
ivice rova ili direktnim utovarom u kamion. Izvođač je
obavezan da pre iskopa, "šlicovanjem" utvrdi položaj i
otkrije sva mesta na kojima se trasa vodovoda
paralelno vodi ili ukršta sa drugim podzemnim
instalacijama, kako onim koja su u projektu, tako i svim
onim na koje mu ukaže vlasnik instalacije. U ceni je i
obezbedjenje rova za nužni kolski/pešački saobraćaj i
saobraćajni znaci.
Obračun po m3 sraslog tla.
m3

5.

količina

633,00

Crpljenje (snižavanje nivoa) podzemne vode, po
potrebi, do ispod kote iskopa za vreme izvođenja
radova. Dužine deonica u podzemnoj vodi upisuju se u
dnevnik radova koji overava Nadzorni organ.
Obračun po m' rova u podzemnoj vodi.
m'

843,60

Podbušivanje mehaničkim putem ispod asfaltnog ili
betonskog kolovoza za ugradnju vodovodne cevi, sa
iskopom i zatrpavanjem radnih jama, uz snižavanje
nivoa podzemne vode i dovođenje okolnog terena u
prvobitno stanje.
Obračun po m' za dati prečnik bušotine.
m’
∅ 180mm

9,60

1

7

Nabavka, doprema i razastiranje prirodnog peska po
dnu rova u sloju 10cm sa zbijanjem do modula
zbijenosti >1,5 KN/cm2, kao i oko i iznad cevi u sloju
15cm, sa pažljivim ručnim zbijanjem.
Obračun po m3 u zbijenom stanju.
m3

8

Nabavka, doprema i ugradnja prirodnog šljunka, tj.
zatrpavanje rova na ukrštanju vodovoda sa asfaltnim
ili betonskim površinama, sa zbijanjem u slojevima do
modula zbijenosti >1,5 KN/cm2.
Obračun po m3 u zbijenom stanju.
m3

9

11

12

13

11,00

Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa u
slojevima po 30cm, sa ručnim zbijanjem prvog i
mašinskim zbijanjem ostalih slojeva: u ulici do
zbijenosti 100%, u zelenoj površini 95% od max.
laboratorijske zbijenosti po standard. Proktoru. U cenu
ulazi i dokazivanje modula zbijenosti.
Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju.
m3

10

185,00

435,00

Nabavka, doprema i montaža uz nivelmansku kontrolu
PE HD cevi klase “100”, proizvedene po EN 12201, na
zbijenu peščanu posteljicu. U cenu ulaze i dva luka
90°, zatim uvlačenje radne cevi u zaštitnu cev na
ukrštanju sa kanalom i putem, kao i zapuna
injektirajućom smesom prostora između radne i
zaštitne cevi.
Obračun po m' montiranih cevi.
m’
∅ 140 mm, NP 10

843,60

Nabavka, transport, nivelacija i ugradnja zaštitne
čelične cevi Ø159/3mm na ukrštanju vodovoda sa
kanalom. U cenu ulazi i uvlačenje radne u zaštitnu
cev. Obračun po m' zaštitne cevi.
m’

0,00

Nabavka, doprema i montaža fazonskih komada od
duktilnog liva (plastificirani sa epoxy premazomzaštitom) prema datoj specifikaciji, sa spojnim i
zaptivnim materijalom. Obračun po kg.
kg

89,90

Nabavka, doprema i montaža armature i spojnih
elemenata za pritiske od 10 bara u datim čvorovima.
Obračun po kom.
OZ (ovalni z.) ∅125mm, Ductil, gumeni klin

kom

2

OZ (ovalni z.) ∅80mm, Ductil, gumeni klin

kom

2

U.G. + ovalna kapa

kom

2

NH (nadzemni hidrant) ∅80mm

kom

1

"Flanš adapter" ∅125mm

kom

5

2

14

15

16

17

18

19

20

Izrada a/b hidroizolovanog šahta betonom marke
MB30, spoljnih dimenzija osnove 1,60x1,80, spoljne
visine 1,95, zidova i donje ploče debljine 20cm i gornje
ploče debljine 15cm, sa šaht pokolopcem od 60kg na
zaključavanje, tri penjalice i ventilacijom od čel. cevi
Ø80mm. U cenu ulazi i potrebna oplata, iskop,
zatrpavanje i dovođenje okolnog terena u prvobitno
stanje. Obračun po komadu prema gornjem opisu i
detalju u projektu.
kom

0

Nabavka, doprema materijala i izrada betonskih
ankera od betona MB20, na račvama i lukovima, kao i
betonskih stopa i opsega na projektovanim mestima.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3

1,00

Nabavka i ugradnja betonskih belega dimenzija
20x15x40cm, sa metalnom pločicom sa natpisom
“VODA” i strelicom u pravcu trase. Belege se polažu
na svakih 50m na pravcu trase, kao i na skretanjima.
Obračun po komadu.
kom

17

Ispiranje do izbistrenja vode i ispitivanje vodovoda po
deonicama max. dužine 500m na pritisak u visini
nazivnog prituska cevi (10 bara), komplet sa
armaturama i fazonskim komadima, kao i zapisnikom
o ispitivanju u prisustvu Nadzornog organa.
Obračun po m’ po prijemu deonice.
m’

843,60

Dezinfikovanje
vodovoda
hiperhlorisanjem,
sa
završnim ispiranjem, uzimanjem uzorka za hemijsku i
bakteriološku analizu i pribavljanjem analize od
ovlašćene ustanove. Pozicija se ponavlja sve do
dobijanja ispravne analize.
Obračun po m’.
m'

843,60

Odvoz viška zemlje i šuta od iskopa na deponiju do 5
km sa razastiranjem zemlje i održavanjem prilaza
deponiji u svim vremenskim uslovima.
Obračun po m3 zemlje u sraslom stanju.
m3

198,00

Geodetsko snimanje izvedenog stanja od strane
ovlašćenog geodetskog biroa i kartiranje vodovoda, tj.
izrada elaborata za unošenje podataka u KAT-KOM.
Obračun po m' uz potvrdu o predaji elaborata.
m’

843,60

UKUPNO VODOVODNA MREŽA
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B. KANALIZACIONA MREŽA O.V.
Poz
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Opis radova

j.m.

količina

Obeležavanje /iskolčavanje/ trase kanalizacije po
projektu i uspostavljanje repernih tačaka uz izdavanje
protokola. Obračun po m'.
m’

835,60

Rušenje asfaltnog (betonskog) kolovoza debljine
bitumeniziranih slojeva do 10cm, za rov širine 0,8m,
sečenjem mašinski putem sa pravilnim odsecanjem
ivica, bez prekida. Obračun po m2 porušene površine.
m2

7,20

Izrada (popravka) asfaltnog (betonskog) kolovoza sa
izradom posteljice za isto saobraćajno opterećenje, tj.
izrada konstrukcije najmanje onih karakteristika,
kvaliteta i nosivosti predhodnog stanja.
Obračun po m2 popravljene površine.
m2

7,20

Iskop ručnim “šlicovanjem” u zemlji III. kategorije u
proseku 1,5m3 po jednom iskopu na otkrivanju mesta
ukrštanja kanalizacije sa drugim instalacijama, kako
ona koja su u projektu, tako i sva druga na koja ukaže
nadležno JP. Obračun po komadu “šlica”.
kom

14

Iskop zemlje (mašinski 80% - ručni 20%) u zemlji III. i
IV. kategorije u obliku rova, širine 0,80-1,0m, max.
dubine 3,81m, uključujući i potreban ručni iskop do
kote dna rova, kao i dokopavanja za šahtove, sa
odbacivanjem iskopa na 1m od ivice rova ili direktnim
utovarom u kamion. Izvođač je obavezan da pre
iskopa, šlicovanjem utvrdi položaj i otkrije sva mesta
na kojima se kanalizacija ukršta sa drugim podzemnim
instalacijama, kako ona koja su u projektu, tako i sva
ona na koja mu ukaže vlasnik instalacije.
U cenu je uračunato i obezbedjenje rova za nužni
kolski/pešački saobraćaj i saobraćajni znaci.
Obračun po m3 sraslog tla.
m3

2.389,00

Crpljenje (snižavanje nivoa) podzemne vode
odgovarajućom opremom u zavisnosti od stepena
infiltracije, do ispod kote dna iskopa. Dužine deonica u
podzemnoj vodi upisuju se u dnevnik radova koji
overava Nadzorni organ.
Obračun po m' rova u podzemnoj vodi.
m'

835,60

Podbušivanje mehaničkim putem ispod asfaltnog ili
betonskog kolovoza za ugradnju cevi kanalizacije, sa
iskopom i zatrpavanjem radne jame uz snižavanje
nivoa podzemne vode i dovođenje okolnog terena u
prvobitno stanje.
Obračun po m' bušotine.
m’
∅ 350mm

0,00

jed.cena

Ukupno

4

8.

9.

10
.

11

12

13

Podgrađivanje (razupiranje) rova Izvođač izvodi prema
sopstvenom statičkom proračunu, a za konkretne
uslove na terenu, tako da podgrada izdrži aktivan
pritisak tla uzev u obzir i dodatno opterećenje od
dejstva mehanizacije na rovu, sa montažom i
demontažom podgrade. Preporučuje se čelična (npr.
Krings) podgrada, kao i druga koja obezbeđuje
stabilnost rova.
Obračun po m2 stvarno razuprte površine.
m2

4.856,00

Nabavka, doprema i razastiranje prirodnog peska po
dnu rova u sloju 10cm sa zbijanjem do modula
zbijenosti >1,5 KN/cm2, kao i oko i iznad cevi u sloju
20cm, sa pažljivim ručnim zbijanjem.
Obračun po m3 u zbijenom stanju.
m3

498,00

Nabavka, doprema i ugradnja prirodnog šljunka, tj.
zatrpavanje rova na ukrštanju kanalizacije sa asfaltnim
ili betonskim površinama, sa zbijanjem u slojevima do
modula zbijenosti >1,5 KN/cm2.
Obračun po m3 u zbijenom stanju.
m3

9,60

Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa u
slojevima po 30cm, sa ručnim zbijanjem prvog i
mašinskim zbijanjem ostalih slojeva: u ulici
do
zbijenosti 100%, u zelenoj površini 95% od max.
laboratorijske zbijenosti po standard. Proktoru. U cenu
ulazi i dokazivanje modula zbijenosti.
Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju.
m3

1.702,00

Nabavka, doprema i montaža uz nivelmansku
kontrolu, bez prekida u šahtu, PVC KC cevi klase
“S20”, proizvedene po SRPS EN 1401-1, komplet sa
originalnim zaptivnim materijalom i priloženim
atestima. U cenu ulazi i nabavka, doprema i montaža
cevi i KGF uloška za šaht.
Obračun po m'.
m’
∅ 300 mm, klasa S20 (NP 5 b)
kom
“KGF” ∅ 300mm

835,60
35

Izrada betonskog šahta prema detalju u projektu,
livenog na licu mesta u čeličnoj oplati, od mašinskog
vodonepropusnog a/b MB30, unutrašnje mere
∅100cm sa konusnim gornjim delom, dno šahta na
tamponu od 10cm zbijenog šljunka. U bankini/zelenoj
površini oko poklopca radi se kružni betonski opseg
širok 20cm i debljine 15cm. Svi šahtovi imaju armirano
dno sa MAG Q-188, a šahtovi u kolovozu/bankini i
dodatak ugaone armature RA∅12. Ukupna količina
armature za sve šahtove ove deonice je 968 kg.
Penjalice, šaht poklopci i KGF komadi ugrađuju se pri
betoniranju šahta, a plaćaju se posebno.
Obračun po m’ unutrašnje visine šahta.
m’

46,77

5

14

15

16

17

18

19

Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih,
atestiranih šaht poklopaca, ravnih, sa otvorima i sa
okvirom.
Obračun po kom.
400 kN JUS M.J6.266
kom

18

Transport i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica prema
DIN 1211A ili 1212, prva na 50cm od gornje ivice,
najniža na 40cm od dna, ostale na rastojanju od 35cm.
Obračun po kom.
kom

102

Ispiranje i ispitivanje gotove kanalske deonice komplet
sa gotovim šahtovima (revizionim silazima) na
eksfiltraciju /infiltraciju.
Obračun po m’.
m’

835,6

Snimanje gotove kanalizacije video-kamerom sa
proverom stanja cevi, padova i spojeva u prisustvu
Nadzornog organa i uz sastavljanje zapisnika i
prilaganje snimka na DVD.
Obračun po m’.
m’

835,60

Odvoz viška zemlje i šuta od iskopa na deponiju do 5
km sa razastiranjem zemlje i održavanjem prilaza
deponiji u svim vremenskim uslovima.
Obračun po m3 sraslog tla.
kom

688,00

Geodetsko snimanje izvedenog stanja od strane
ovlašćenog geodetskog biroa i kartiranje vodovoda, tj.
izrada elaborata za unošenje podataka u KAT-KOM.
Obračun po m' uz potvrdu o predaji elaborata.
m’

835,60

UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA
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C.

KANALIZACIONA CRPNA STANICA (KCS-2)

C.1. GRAĐEVINSKI I HIDROMAŠINSKI RADOVI
Poz

Opis radova

j.m.

1.

Obeležavanje /iskolčavanje/ objekta po projektu sa
izradom protokola i uspostavljanje repernih tačaka.
Obračun paušalan.
pauš

2.

Utvrdjivanje trasa podzemnih instalacija na mestu
lociranja CS, sa nadležnim JP. U cenu je uračunat i
potreban iskop “šlicovanjem” u proseku 1,5m3 po
jednom iskopu. Obračun po komadu “šlica”.
kom

količina

Otkrivanje gasovoda ručnim iskopom u dužini od 10m',
produžavanje i izmeštanje pomeranjem paralelno za
oko 1,5m ka granici putnog pojasa, sa zatrpavanjem
zemljom sa zbijanjem. Obračun za kompletnu poziciju.
komp

4.

Snižavanje nivoa podzemne vode iglofilterima do
ispod kote fundiranja stanice. Obračun po satima
crpljenja overenim od strane Nadzornog organa.
sati

120

Iskop zemlje (mašinski 80% - ručni 20%) u zemlji III. i
IV. kategorije u obliku radne jame dimenzija
4,50x4,60x6,10m, uključujući i dokopavanje za šahtzatvaračnicu, sa direktnim utovarom iskopa u kamion,
sa zbijanjem podtla do modula zbijenosti od najmanje
1,0kN/cm2 (JUS U.B1.046). U cenu treba uračunati i
obezbedjenje iskopane radne jame za nužni kolski i
pešački saobraćaj i saobraćajne znake.
Obračun po m3 sraslog tla.
m3

126,30

Nabavka, doprema i ugrađivanje šljunka u tampon sloj
d=20cm ispod donje ploče crpilišta i zatvaračnice, sa
zbijanjem vibro-nabijačem do modula zbijenosti
Ms>2,5kN/cm2.
Obračun po m3 u zbijenom stanju.
m3

3,00

Ugrađivanje i mašinsko zbijanje peska oko objekta u
slojevima od 30-40cm. Do 2m dubine postići zbijenost
100%, a ispod 2m dubine zbijenost od 98% od
maksimalne labor.zbijenosti po standardnom Proktoru.
Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju.
m3

87,20

Odvoz viška zemlje od iskopa na deponiju koju odredi
Nadzorni organ (do 5km), sa istovarom i razastiranjem
zemlje i održavanjem prilaza deponiji u svim
vremenskim uslovima.
Obračun po m3 sraslog tla.
m3

126,30

6.

7.

8

Ukupno

4

3.

5.

jed.cena

7

9

10

11

12

13

14

Razupiranje građevinske jame čeličnom ili drvenom
oplatom, sa nabavkom građe ili elemenata,
transportom, montažom i demontažom oplate.
Obračun po m2 razuprte površine.
m2

111,00

Nabavka, doprema i ugrađivanje izravnavajućeg
tampon sloja od nabijenog betona MB20 debljine
d=10cm ispod donje ploče potisne stanice i d=10cm
ispod šahta zatvaračnice, uključujući i betoniranje
kinete u crpilištu i podloške OP komada na donjoj ploči
šahta-zatvaračnice.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3

1,50

Nabavka, doprema betona i betoniranje donje ploče
crpne stanice vodonepropusnim armiranim betonom
MB30 V4, d=40cm i šahta-zatvaračnice d=25cm, sa
dodatkom aditiva za vodonepro-pustljivost i upotrebom
cementa za agresivnu sredinu. U ceni je i montaža i
demontaža čeone oplate i negovanje betona.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3

3,70

Nabavka, doprema betona i betoniranje zidova crpne
stanice vodonepropusnim armiranim betonom MB30
V4, debljine zida d=30cm sa dodatkom aditiva za
vodonepropustljivost i upotrebom cementa za
agresivnu sredinu. Prilikom betoniranja ugraditi KGF
komad PVC Ø300mm za uključenje kanalizacione cevi
na projektovanu kotu. U ceni je i montaža i demontaža
dvostrane oplate sa razupiračima i negovanje betona.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3

15,10

Nabavka, doprema betona i betoniranje zidova šahtazatvaračnice vodonepropusnim armiranim betonom
MB30 V4, d=20cm sa dodatkom aditiva za
vodonepropustljivost i upotrebom cementa za
agresivnu sredinu. Prilikom betoniranja ostaviti tri
otvora 22x22cm za prolaz cevi i ugraditi tri tipske
penjalice. U ceni je i montaža i demontaža dvostrane
oplate sa čeličnim razupiračima i negovanje betona.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
m3

2,30

Nabavka, doprema betona i betoniranje gornje ploče
crpne stanice i šahta-zatvaračnice, vodonepropusnim
armiranim betonom MB30 V4, d=15cm, sa dodatkom
aditiva za vodonepropustljivost i upotrebom cementa
za agresivnu sredinu. Prilikom betoniranja ostaviti
otvore za: silazak u CS, za vađenje pumpi i rezervni
otvor za eventualnu ugradnju korpe sa lancem.
Takođe, ugraditi i dva komada PVC cevi Ø75mm,
L=15cm, kao uvodnike za elektro kablove. U ceni je i
montaža i demontaža oplate sa čeličnim razupiračima i
negovanje betona.
Obračun po m3 betona.
m3

1,20

8

15

16

17

18

19

Izrada trotoara oko crpne stanice i šahta-zatvaračnice
od betona MB-20 debljine d=10cm. U ceni pozicije je i
iskop zemlje u sloju 20cm sa odvozom do 3km,
zbijanje podtla i izrada tampon sloja od šljunka
d=10cm. Trotoar ima dilatacije na svakih 1m, a
spojnice se zalivaju bitumenom. Obračun po m2.
m2

17,00

Nabavka, čišćenje od korozije, sečenje, savijanje i
ugradnja armature u zidove i ploče CS po datoj
specifikaciji i izvodima armature. Obračun po kg.
kg

2.015,00

Nabavka materijala, izrada, doprema i ugradnja
poklopaca za potisnu stanicu, od kariranog čeličnog
lima i L profila i to: poklopac za otvor 150x70cm kom 1
i poklopci za otvore 65x65cm kom 3, a prema datim
detaljima u šemi bravarije. Cena obuhvata i rukohvate,
okvire, katance i antikorozivnu zaštitu, farbanje
postojanom bojom. Obračun po kom.
poklopac za otvor 150x70cm (lim 7mm)

kom

1

poklopac za otvor 65x65cm (lim 5mm)

kom

3

Nabavka materijala, doprema i ugradnja ventilacije
crpne stanice radioničke izrade od čel. cevi Ø108/3
mm, kraća dužine 600mm sa dva luka LP4, i duža
dužine 3500mm sa dva luka LP4, prema datom detalju
u šemi bravarije,a koje se ugrađuju prilikom
betoniranja gornje ploče. Cena obuhvata i
antikorozivnu zaštitu i farbanje postojanom bojom.
Obračun po kg ugrađene ventilacije.
kg

60,80

Nabavka materijala, izrada, doprema i ugradnja
čeličnih merdevina radioničke izrade od kutijastih
profila 60x20x2, a prema detalju u šemi bravarije,
dimenzija. 4870x420 1 kom. Obračun po kg.
kg

63,20

20

Nabavka materijala, izrada, doprema i ugradnja
čeličnih sitnih elemenata: šarke, nosači nivo sklopki,
ukrućenja itd. Obračun paušalan.
pauš

21

Nabavka, doprema i ugradnja potapajućih pumpi za
komunalne otpadne vode sa "contra block" sistemom
Q/H karakteristika: 300 lit/min na 4,10 mVS (Npr. ABS
tip AS 0840 D110, DN 80/80, S12/2D, 50 Hz ili drugog
proizvođača u toj klasi), sa opremom za usitnjavanje,
kuplung viljuškom i 10 m elektro kabla, uključujući i luk
sa stopom, držač vođice, vođicu od čelične cevi
Ø50mm L=520cm i lanac za vađenje pumpe l=520cm.
Obračun po komadu, montirano sa priloženim atestima
i pratećom dokumentacijom proizvođača.
300 l/min na 3,9 mVS
kom

22

2

Nabavka doprema i ugradnja liveno-gvozdenih
fazonskih komada i vodovodnih armatura od
nodularnog liva, sa epox-y premazom-zaštitom, sa

9

spojnim i zaptivnim materijalom, a prema datoj
specifikaciji. Obračun po ugrađenom komadu.
OP DN 100/100

kom

1

SP DN 100 L=1000mm

kom

6

SP DN 100 L=800mm

kom

1

SP DN 100 L=500mm

kom

3

SP DN 100 L=310mm (radionički komad)

kom

1

R DN 80/100mm (redukcija)

kom

1

LP4 DN 100mm (luk 90*)

kom

5

PV DN 100mm (pljosnati v., duktil, gum.klip)

kom

2

NPV DN 100mm (nepovratni ventil)

kom

2

Penjalice DIN 1211A ili 1212

kom

3

23

Ispitivanje na probni pritisak cevne instalacije u
potisnoj stanici, kao i probni rad pumpi u prisustvu
Nadzora sa izradom zapisnika.
Obračun paušalan.
pauš

24

Geodetsko snimanje i kartiranje objekta, tj. unošenje u
katastar, od strane ovlaćene geodetske organizacije.
Obračun paušalan.
pauš

UKUPNO GRAĐEVINSKI I HIDROMAŠINSKI RADOVI
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C.2. ELEKTRO RADOVI
Br
1

2

3

Opis

j.m.

kol

Iskop rova dimenzija 0,8x0,4m u zemlji III
kategorije
za
polaganje
kablova,
sa
zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima nakon
polaganja kablova za polaganje napojnog kabla.

m

85

Isporuka i polaganje u već iskopan rov i kroz
cev kabla PP00 4x10mm2

m

90

m

35

m

90

kompl

1

Isporuka
i
polaganje
PVC
(mehaničke zaštite) 20kV kabla.

jed. cena

Ukupno

poklopnica

4

Isporuka i polaganje upozoravajuće trake.

5

Uvlačenje kabla u postojeći razvodni orman
POMM4 i uvezivanje na redne stezaljke PK1.

6

Isporuka i ugradnja komandnog razvodnog
ormana izrađenog od hladno valjanog dva puta
dekapiranog lima u stepenu zaštite IP55,
montira se kao slobodnostojeći orman na
nogarama visine 15cm, antikorozivno se štiti
plastificiranjem.
U orman se ugrađuje sledeća oprema:

-

Jednopolni autom. osigurač C, 6A. ... 4 kom

-

Jednopolni autom. osigurač C, 10-16A. .. 9 kom

-

Tropolna grebenasta sklopka 0-1, 25A za
montažu na aparatnu ploču.

-

Jednopolna grebenasta sklopka 1-0-2, 12A za
montažu na aparatnu ploču .... 2 kom

-

Motorni kontaktor 7A, 230V, 50Hz ...2 kom

-

Zaštitni motorni prekidač 0-6,3A ... 2 kom

-

Signalna LED 230V, 50Hz, zelena ili crvena.
6 komada

-

Bistabilni rele 12A, 230V, 50Hz. ... 2 kom

-

Vremenski rele sa kašnjenjem pri uključenju,
230V, 50Hz

-

Pomoćni rele 12A, 230V, 50Hz, sa najmanje
dva preklopna kontakta.... 4 komada

-

Termostat za grejač

11

-

Grejač 100W, 230V, 50 Hz.

-

Rele asimetrije faze

-

Transformator 230/24V, 200VA, 50Hz.

-

Trofazna priključnica sa zaštitnim kontaktom,
16A, 400V, OG PVC.

-

Monofazna priključnica sa zaštitnim kontaktom,
16A, 230V, OG PVC.

-

Monofazna priključnica kontaktom, 16A, 24V,
OG PVC.

-

Fluo svetiljka strela 230V, 50Hz, 1x15W.

-

Krajnji prekidač na vratima ormana, 12A, 230V,
50Hz.

-

Sabirnice, redne stezaljke, uvodnice, POK
kanali, natpisne pločice, provodnici za ožičenje,
jednopolna šema, i ostali pomoćni materijal.
SVEGA RAZVODNI ORMAN:

7

8

9

10

11

Isporuka i polaganje napojnog kabla GN 50-Y
4x2,5mm2 za pumpu. Kabel se polaže delom po
unapred postavljenom PNK, delom kroz
plastificirano čelično elastično crevo a delom po
odstojnim obujmicama.
Isporuka i ugradnja visećih plovaka za
upravljanje komplet sa isporukom i ugradnjom
provodnikom GN 50 2x1,5mm2 prosečne
dužine 10m. Kabel se polaže delom po unapred
postavljenom PNK, delom kroz plastificirano
čelično elastično crevo a delom po odstojnim
obujmicama.
Isporuka i ugradnja plastične cevi na koju se
ugrađiju plovci, komplet sa obujmicama.
Isporuka i ugradnja materijala za temeljni
uzemljivač od trake FeZn 24x4 položenom u
temelj objekta sa izradom izvoda za PE šinu u
GRB. Dužina trake je 15m. Dužina voda P-Y
1x10mm2 je 2m.
Premoštavanje svih nemetalnih uložaka na
projektovanoj opremi i izrada ekvipotencijalizacije opreme, cevovoda sa povezivanjem na
PE sabirnicu instalacije.

kompl

1

m

20

kompl

5

kom

1

kompl

1

kompl

1

12

12

13

Izrada geodetskog snimka položenih kablova i
spojnica od strane ovlašćenog geometra sa
unosom u katastar podzemnih instalacija.
Povezivanje i ispitivanje instalacije, sa izdavanjem atesta, isključenjem, uključenjem, prijavom
potrošača i puštanjem u rad.

kompl

1

kompl

1

UKUPNO ELEKTRO RADOVI
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ZBIRNA REKAPITULACIJA I-b FAZA
===========================================

A/

VODOVODNA MREŽA

B/

KANALIZACIONA MREŽA

C/

CRPNA STANICA KCS-2

SVE UKUPNO
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