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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 404-12/2015-IV
ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ДЕМАНГАНИЗАЦИЈУ ВОДЕ У НАСЕЉУ ШИМАНОВЦИ
(Уређај за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на изворишту у Шимановцима)

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

Датум и време:

Крајњи рок задостављање понуда:

30.7.2015. године до 12.00

Јавно отварање:

30.7. 2015. године у 13.00

Пећинци, јул 2015. год.

На основу чл. 32. 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
40412/2015-IV од 01.7.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку
40412/2015-IV од 01.7.2015. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА БРОЈ 404-12/2015-IV
ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ДЕМАНГАНИЗАЦИЈУ ВОДЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ШИМАНОВЦИ
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III
IV

V
VI

VII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, местоиспоруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Техничка документација
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
Обрасци
Образац понуде
Општи подаци о понуђачу
Општи подаци о члану групе понуђача
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
Општи подаци о подизвођачу
Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити
именован за извођење радова у предметној јавној
набавци
Изјава о кадровском капацитету
Списак изведених радова
Потврда о реализацији закључених уговора
Изјава о прибављању полисе осигурања
Модел уговора
Потврда наручиоца о обиласку локације
Трошкови припреме понуде
Изјава о независној понуди
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине
Предмер и предрачун радова
Укупан број страна 55 + предмер и предрачун
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Страна
2
3

3

3
4
17
29
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
51
52
53
54
55

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Општина Пећинци – председник Општине Пећинци, Пећинци, Слободана Бајића бр. 5
Интернет страна наручиоца: www.pecinci.org
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку,у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке .
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 404-12/2015-IV су радови .
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана набавка: не
6. Електронска лицитација: не
7. Претходно обавештење
Претходно обавештење објављено дана 27.3.2015. године на Порталу јавних набавки
www.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.pecinci.rs.
8. 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 ).
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-12/2015-IV су радови – Изградња постројења за
деманганизацију воде у насељу Шимановци, односно уређаја за кондиционирање воде до
квалитета пијаће воде на изворишту у Шимановцима.
Назив и ознака из општег речника набавки:
45252200 – опрема постројења за пречишћавање ;
45252126 – радови на изградњи постројења за прераду воде .
2.Партије
Јавна набавка није обликована по партијама

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ
Законска регулатива:
 Закон о водама („Сл. гласник РС“ , бр. 30/10 и 93/2012 );
 Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009
- др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС );
 Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2010 );
 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
 Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“; бр. 42/98. и
44/99 );
 Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања ( "Сл. гласник РС", бр. 92/2008 );
 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Сл гласник РС“, бр. 67/11 и 48/2012 );
 Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водама и седименту и роковима за њихово достизање ( „Сл. гласник РС“ , бр. 50/2012
);
 Стратегија развоја снабдевања водом и заштите вода АПВ 2010 г.(ПМФ, Нови Сад);

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За предметну јавну набавку постоји: Главни пројекат уређаја за кондиционирање воде до
квалитета пијаће воде на изворишту у Шимановцима – технолошко машински и грађевински
део - књига 1 ; електро пројекат – књига 2; број 138/13, PB „HIDRA“ Рума, главни пројекат
црпне станице и резервоара локалног водовода, број 139/13 „ЕЛИТ“ д.о.о. Рума; и главни
пројекат електричних инсталација, број 1297240114, „ЕЛЕКТРОГРАДЊА“ д.о.о. Рума, сви са
техничком контролом.
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V 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:

1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
1.1.2. 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(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
1.1.3. 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);
1.1.4. 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);
1.1.5. 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 условеза учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76.
Закона, и то:

1.2.1. Неопходан финансијски капацитет:
Да понуђачу у претходних годину дана од дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки текући рачуни нису били у блокади.
У случају да понуду подноси група понуђача, захтевани услов испуњава сваки од
чланова групе због чињенице да је предмет јавне набавке изузетног значаја за
наручиоца, пошто за извршење чланови одговарају солидарно;
1.2.2. Неопходан пословни капацитет:
Да је понуђач у претходних осам ( 8 ) година изградио и успешно пустио у рад
најмање три постројења за пијаћу воду (фабрике воде) капацитета не мањег од
10 литара у секунди, од којих најмање једно постројење испуњава услове да је
технологија филтрације заснована на брзим пешчаним филтерима од
конструкционог челика, капацитета не мањег од 30 литара у секунди, без
примедби на рад постројења у периоду експлоатације.
Укупна вредност изведених радова по основу уградње и пуштања у рад
постројења за пијаћу воду , за претходних осам година, не може бити мања од
50.000.000,00 динара без ПДВ-а, с тим да најмање један реализован уговор не
може бити вредности мање од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а.
1.2.3. Неопходан технички капацитет:
 Важећи сертификат издат од стране акредитованог тела да понуђач има
сертификован систем менаџмента квалитета ISO 9001.
 Важећи сертификат
од стране акредитованог тела да
понуђач
има
сертификован систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 .
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Важећи сертификат од стране акредитованог тела да понуђач има сертификат:
Извођење челичних и алуминијумских констрикција EN 1090.
 Важећи сертификат од стране акредитованог тела да понуђач има сертификат:
Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних материјала EN ISO
3834-2.
1.2.4. Неопходан кадровски капацитет:
 Минимум 20 запослених лица (машинске, грађевинске, електро и остале
струке неопходне за извршење предмета јавне навбавке) у радном
односу заснованом до дана подношење понуде ) .
Важна напомена:
У 20 запослених нису укључена лица носиоци извођачких лиценци
 Да понуђач има, у радном односу лица која поседују важеће лиценце
432, 413 (или 414), 453 и 371 издате од стране Инжењерске коморе
Србије, које ће ако понуђачу буде додељен уговор, решењима именовати
за одговорног извођача прдметних радова по овој јавној набавци :
-

одговорни извођач радова машинских инсталација објеката
водоснабдевања
и
индустријских
вода,
хидротехнике
и
хидроенергетике - лиценца бр. 432

-

одговорни извођач грађевинско-занатских радова на објектима
хидроградње – лиценца бр. 413 , или важећа лиценца број 414 –
одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација
водовода.

-

одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система,
управљање системима и постројењима са централним и
дистрибуираним системима управљања (PLC), управљања и
регулација индустријских и других процеса, мерних система разних
намена – лиценца бр. 453

-

одговорни пројектант технолошких процеса које ће бити задужено да у
току примопредаје и пробног рада у име понуђача пропрати да ли
изграђени објекат задовољава технолошке процесе које је поставио
наручилац извођачким Пројектом /документацијом – лиценца број
371.

 Да понуђач има на располагању по једно лице радно ангажована (уговор
о раду / уговор о делу / уговор о привременим и повременим пословима )
које поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије:
-

одговорни пројектант управљања електромоторним погонима –
аутоматика, мерења и регулација – лиценца бр. 352;

-

одговорни
пројектант
машинских
инсталација
објеката
водоснабдевања
и
индустријских
вода,
хидротехнике
и
хидроенергетике – лиценца бр. 332 ;
Одговорног извођача / пројектанта електро радова који поседује
важећу лиценцу 350 или 450.

-

 Да понуђач има на располагању минимум једно лице радно ангажовано
(уговор о раду / уговор о делу / уговор о привременим и повременим
пословима ) које поседује диплому Интернационалног инжењера
заваривања као и минимум три атестирана заваривача металних
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материјала са важећим сертификатом издатим од стране акредитованог
тела.
 Да понуђач има на располагању минимум три лица радно ангажована
(запослено или на други начин радно ангажовано по уговору сходно
одредбама Закона о раду) која поседују сертификате заваривача
производа од пластике са важећим сертификатом издатим од стране
акредитованог тела.
1.2.5. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ - Наручилац ће организовати обилазак локације првих
15 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Потралу јавних
набавки. Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења
понуде, што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Обрасцу број 12.
Посету локације је претходно потребно заказати на контакт телефон 022/400-721,
лица за контакт Анђелија Алексић и Милица Пошарац, понедељак – петак од
07,30 до 15,30 часова, или на имејл адресе: opstauprava@pecinci.org и
nabavke@pecicni.org .
Лице задужено за спровођење обилазака локације је Мирослав Петровић, дипл.
грађ. инж. , контакт телефон: 022/400-770, факс: 022/400-792.

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

да је регистрован код надлежног органа,
односно
уписан
у
одговарајући
регистар.

1. Услов

Извод из регистра
Агенције за
привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра.
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
Правно лице доставља:
1) Извод из казнене евиденције
основног суда на чијем је
подручју
седиште
домаћег
правног лица, односно седиште
представништва или огранка
страног правног лица;
2) Извод из казнене евиденције
Посебног
одељења
(
за

Доказ
( ПРИЛОГ бр. 1 )

2. Услов

Доказ
( ПРИЛОГ бр. 2 )
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организовани криминал ) Вишег
суда у Београду.
3) Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе
Министарства
унутрашњих
послова за законског заступника
– захтев за издавање овог
документа може се поднети
према месту рођења али и према
месту пребивалишта .
Ако је више законских заступника
потребно је за сваког доставити
уверење из казнене евиденције.
Физичко лице/Предузетник доставља:
1) уверење из казнене евиденције
надлежне
полицијске
управе
Министарства унутрашњих послова захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења али и
према месту пребивалишта. Напомена:
Овај доказ не може 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. Услов

Правно лица доставља:
Потврде привредног и прекршајног суда
да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код
тог 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
доставља: Потврду прекршајног суда да
му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код
тог 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 доставља: Потврду
прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања одређених

Доказ
( ПРИЛОГ бр. 3 )
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послова. Напомена: Овај доказ не
може бити старији од два месеца пре
отварања понуда односно мора бити
издат након објављивања позива за
подношење понуда.
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.

4. Услов

Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу
Доказ
изворних локалних јавних прихода или
( ПРИЛОГ бр. 4 )
потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач
налази
у
поступку
приватизације.
Напомена: Овај доказ не може бити
старији од два месеца пре отварања
понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 77. ст. 1. тач. од 1) до 4).
Понуђач има обавезу да у понуди јасно наведе да се налази у Регистру
понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Изјава на меморандуму
понуђача или копија решења из Агенције за привредне регистре).
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,
5. Услов
заштити животне средине, као и да
гарантује
да
је
ималац
права
интелектуалне својине( члан 75. став 2.
ЗЈН ) .
Потписан о оверен Oбразац Изјаве
понуђача
о
поштовању
важећих
прописа
о
заштити
на
раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине. Изјава мора
да
буде
потписана
од
стране
овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси
група понуђача, сваки члан групе мора
посебно потписати и печатом оверити
наведену Изјаву.

Доказ
( Образац бр. 15 )
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Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:

Неопходан финансијски капацитет:
Да понуђачу у претходних годину дана
од дана објављивања позива на
Порталу јавних набавки текући рачуни
нису били у блокади.
У случају да понуду подноси група
понуђача, захтевани услов испуњава
сваки од чланова групе због чињенице
да је предмет јавне набавке изузетног
значаја за наручиоца, пошто
за
извршење
чланови
одговарају
солидарно.

1. Услов

Потврда Народне банке Србије о броју
дана неликвидности у протеклих годину
дана од дана објављивања позива.
 Понуђач који подноси понуду
самостално.
 група понуђача, за сваког од
чланова групе због чињенице да
је предмет јавне набавке
изузетног значаја за наручиоца,
а за извршење уговора чланови
одговарају солидарно;
 У случају да понуђач подноси
понуду са подизвођачом овај
доказ не треба достављати за
подизвођача;
Неопходан пословни капацитет:
Да је понуђач у претходних осам ( 8 )
година изградио и успешно пустио у рад
најмање три постројења за пијаћу воду
(фабрике воде) капацитета не мањег од
10 литара у секунди, од којих најмање
једно постројење испуњава услове да је
технологија филтрације заснована на
брзим
пешчаним
филтерима
од
конструкционог челика, капацитета не
мањег од 30 литара у секунди, без
примедби на рад постројења у периоду
експлоатације.
Укупна
вредност
изведених радова по основу уградње и
пуштања у рад постројења за пијаћу

Доказ
( ПРИЛОГ бр. 5 )

2. Услов
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Доказ
( ПРИЛОГ бр. 6 )

3. Услов

воду , за претходних осам година, не
може бити мања од 50.000.000,00
динара без ПДВ-а, с тим да најмање
један реализован уговор не може бити
вредности мање од 30.000.000,00
динара без ПДВ-а
Најмање три уговора и Потврде
Наручиоца (оригинал), да је понуђач
самостално , или као члан гупе,
успешно изградио и пустио у рад
најмање три постројења за прераду
воде за пиће капацитета не мањег од 10
литара / секунди у претходних осам
година од којих најмање једно
постројење испуњава услове да је
технологија филтрације заснована на
брзим
пешчаним
филтерима
од
конструкционог челика, капацитета не
мањег од 30 литара у секунди, уз
навођење броја уговора и датума
закључивања уговора , датума пуштања
у рад , као и да ли је било примедби на
рад
постројења
у
периоду
експлоатације. Понуђач мора имати
реализовано
укупно
50.000.000,00
динара без ПДВ-а, с тим да по основу
најмање
једног
Уговора
има
реализовано најмање
30.000.000,00
динара без Пдв-а
Овај услов:
 понуђач испуњава самостално,
 чланови групе испуњавају
заједно,
 подизвођач не доказује
испуњеност овог услова.
Неопходан технички капацитет:
 Важећи сертификат издат од
стране акредитованог тела да
понуђач има сертификован
систем менаџмента квалитета
ISO 9001.
 Важећи сертификат од стране
акредитованог
тела
да
понуђач има сертификован
систем управљања заштитом
животне средине ISO 14001 .
 Важећи сертификат од стране
акредитованог
тела
да
понуђач
има сертификат:
10









Доказ
( ПРИЛОГ бр. 7 )



Извођење
челичних
и
алуминијумских констрикција
EN 1090.
Важећи сертификат од стране
акредитованог
тела
да
понуђач
има сертификат:
Захтеви
квалитета
код
заваривања
топљењем
металних материјала EN ISO
3834-2.

Копија важећег сертификата издата
од стране акредитованог тела и то:
сертификата система менаџмента
квалитета ISO 9001
Копија важећег сертификата издата
од стране акредитованог тела, и то
: сертификата ISO 14001 систем
управљања заштитом животне
средине
Копија важећег сертификата издата
од стране акредитованог тела, и то
: сертификат извођење челичних и
алуминијумских констрикција EN
1090
Копија важећег сертификата издата
од стране акредитованог тела, и то
: сертификат: Захтеви квалитета код
заваривања топљењем металних
материјала EN ISO 3834-2.

Овај услов чланови групе испуњавају
заједно, доказ доставити за члана групе
који испуњава прописани услов,
Подизвођач не доказује испуњеност овог
услова

4. Услов

Неопходан кадровски капацитет:
 Минимум 20 запослених лица
(машинске, грађевинске, електро
и остале струке неопходне за
извршење предмета
јавне
навбавке) у радном односу
заснованом до дана подношење
понуде .
Важна напомена:
У 20 запослених нису укључена лица
носиоци извођачких лиценци
11

 Да понуђач има, у радном односу
лица која поседују важеће
лиценце 432, 413 (или 414), 453
и 371 издате од стране
Инжењерске коморе Србије, које
ће ако понуђачу буде додељен
уговор, решењима именовати за
одговорног извођача прдметних
радова по овој јавној набавци :
-одговорни извођач радова машинских
инсталација објеката водоснабдевања и
индустријских вода, хидротехнике и
хидроенергетике - лиценца бр. 432
-одговорни
извођач
грађевинскозанатских
радова
на
објектима
хидроградње – лиценца бр. 413 , или
важећа лиценца број 414 – одговорни
извођач
радова
хидротехничких
објеката и инсталација водовода.
-одговорни
извођач
радова
телекомуникационих мрежа и система,
управљање системима и постројењима
са централним и дистрибуираним
системима
управљања
(PLC),
управљања и регулација индустријских
и других процеса, мерних система
разних намена – лиценца бр. 453
-одговорни пројектант технолошких
процеса које ће бити задужено да у току
примопредаје и пробног рада у име
понуђача пропрати да ли изграђени
објекат
задовољава
технолошке
процесе које је поставио наручилац
извођачким Пројектом /документацијом
– лиценца број 371.
 Да понуђач има на располагању
по једно лице радно ангажована
(уговор о раду / уговор о делу /
уговор
о
привременим
и
повременим пословима ) које
поседује
важећу
лиценцу
Инжењерске коморе Србије:
-одговорни
пројектант
управљања
електромоторним
погонима
–
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аутоматика, мерења и регулација –
лиценца бр. 352;
-одговорни
пројектант
машинских
инсталација објеката водоснабдевања и
индустријских вода, хидротехнике и
хидроенергетике – лиценца бр. 332 ;
-одговорног извођача / пројектанта
електро радова који поседује важећу
лиценцу 350 или 450.
 Да понуђач има на располагању
минимум једно лице радно
ангажовано (уговор о раду /
уговор о делу / уговор о
привременим
и повременим
пословима
) које поседује
диплому
Интернационалног
инжењера заваривања као и
минимум
три
атестирана
заваривача металних материјала
са
важећим
сертификатом
издатим од стране акредитованог
тела.
 Да понуђач има на располагању
минимум
три
лица
радно
ангажована (уговор о раду /
уговор о делу / уговор о
привременим
и повременим
пословима
)
која
поседују
сертификате
заваривача
производа од пластике са
важећим сертификатом издатим
од стране акредитованог тела.

Доказ
( ПРИЛОГ бр. 8 )

За све запослене кадрове којима није
престао радни однос, односи се и на
носиоце лиценци који су запослени код
понуђача:
 доставити копије уговора о
раду у којима је наведено које су
струке
(машинске
или
грађевинске или електро или
остале струке неопходне за
извршење предмета
јавне
навбавке
 Обавештење о појединачној
пријави ППП ПД за месец који
13

претходи месецу у коме је
објављен позив за подношење
понуда и Обавештење о
успешном пријему пореске
пријаве електронским путем
за месец који претходи месецу
објављивања
позива
за
подношење
понуда
и
Појединачну пореску пријаву о
обрачунатим
порезима
и
доприносима Образац ППП ПД
за месец који претходи месецу
објављивања
позива
за
подношење
понуда
са
обележеним
именима
запослених који су планирани за
извршење ове јавне набавке.
За новозапослене довољан доказ
је копија уговора о раду и потврда
ПИО о пријави на осигурање ( Мобразац )
За запослене или по другом
основу ангажована лица са
лиценцама доставити копије
важећих личних
лиценци и
Потврде Инжењерске коморе
Србије да лиценце нису одузете,
као и копије уговора о раду / делу
/ пп пословима;
За запослене или по другом основу
ангажована лица потребно је доставити
копију уговора о раду / делу /
привременим и повременим пословима,
као и диплому интернационалног
инжењера заваривања и важећи
сертификат
издат
од
стране
акредитованог тела за атестиране
завариваче.

5. Услов

Обилазак локације: наручилац ће
организовати обилазак локације првих
15 дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Потралу јавних
набавки. Понуђачи су обавезни да
изврше
обилазак
локације
ради
подношења понуде, што ће се
евидентирати од стране Наручиоца на
Обрасцу број 16
14

Доказ
( Образац бр. 12 )

6. Услов

Доказ
( ПРИЛОГ бр. 9 )

( ПРИЛОГ бр. 10 )

( ПРИЛОГ бр. 11 )

( ПРИЛОГ бр. 12 )

( ПРИЛОГ бр. 13 )

Потврда
Наручиоца
о
обиласку
локације која је предмет јавне набавке
Понуђач који наступа самостално,
понуђач који наступа са подизвођачима,
односно група понуђача је у обавези да
из понуду достави оригинал банкарску
гаранцију за озбиљност понуде и Изјаве
понуђача / групе понуђача, и то:
а) Банкарска гаранција за озбиљност
понуде у износу не мањем од 10 % од
укупне вреднсоти понуде.
б) Изјава понуђача / групе понуђача на
меморандуму,
дата
под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу да ће уколико им уговор
буде додељен доставити у року од 15
дана банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у износу не мањем од
10 % од вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важења 15 дана дужим од
понуђеног рока за извршење уговора.
в) Изјава понуђача / групе понуђача на
меморандуму,
дата
под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу да ће уколико им уговор
буде додељен доставити банкарску
гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року у року од 15 дана од
тренутка примопредаје радова, у износу
не мањем од 10 % од вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важења 5 дана
дужим од уговореног гарантног рока који
је одређен за исправан рад.
Фотокопија обрасца оверених потписа
лица овлашћених за заступање ( ОП
образац ). Уколико понуду потписује
лице које н ије наведено у ОП обрасцу,
доставити одговарајуће овлашћење.
У случају заједничке понуде –
СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе
понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршње јавне набавке.

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, изузев тачке 1) додатних услова –
неопходан финансијски капацитет, где је због изузетног значаја предмета набавке за
Наручиоца неопходно да сваки члан групе понуђача испуњава захтевани додатни услов.
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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.
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом.
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. И 76. ЗЈН.
Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из
члана 77. ЗЈН, који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном
документацијом.
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац:
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине).
У складу са чланом 26. ЗЈН саставни део конкурсне документације је изјава о независној
понуди коју су понуђачи дужни да потписану и оверену доставе у понуди (Образац изјаве о
независној понуди).
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 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 на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
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 а најкасније у року од пет
дана од дана настанка промене 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.
Понуђач коме је наручилац доделио уговор је у обавези да у року од 10 дана од дана
закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће
позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака.
Детаљан динамички план доставити у четири примерка, по два за сваку уговорну страну.
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VI 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
страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране
овлашћеног судског тумача.
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 постројења за деманганизацију воде у насељу Шимановци, бр.
ЈНОП 404-12/2015-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.
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.МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда ће се обавити 30.7.2015. године, у 13.00 часова, односно протеком
рока од 22 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, у малој сали на
првом спрату Општинске управе Пећинци, Слободана Бајића број 5, у Пећинцима, уз
присуство овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре
почетка отварања понуда, Комисији за Јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у
поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено
код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
4. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
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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 понудаузимајући 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
- 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.
5. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назив Обрасца

Број Обрасца

Образац понуде
Општи подаци о понуђачу
Општи подаци о члану групе понуђача
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
Општи подаци о подизвођачу
Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити
именован за извођење радова у предметној јавној
набавци
Изјава о кадровском капацитету
Списак изведених радова
Потврде о реализацији закључених уговора
Изјава о прибављању полисе осигурања
Модел уговора
Потврда Наручиоца о обиласку локације које су
предмет јавне набавке
Трошкови припреме понуде
Изјава о независној понуди
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине
Предмер и предрачун

Образац бр. 1
Образац бр. 2
Образац бр. 3
Образац бр. 4
Образац бр. 5
Образац бр. 6
Образац бр. 7
Образац бр. 8
Образац бр. 9
Образац бр. 10
Образац бр. 11
Образац бр. 12
Образац бр. 13
Образац бр. 14
Образац бр. 15
Образац бр. 16

Понуда која не садржи све обрасце и прилоге из обавезне садржине понуде сматраће се
неприхватљивом и биће одбијена.
6. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више партија.
7. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
8. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
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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 постројења за деманганизацију
воде у насељу Шимановци, бр. ЈНОП 404-12/2015-IV - НЕ ОТВАРАТИ” .
„Допуна понудеза јавну набавку радова – Изгрдња постројења за деманганизацију
воде у насељу Шимановци, бр. ЈНОП 404-12/2015-IV - НЕ ОТВАРАТИ”.
„Опозив понудеза јавну набавку радова – Изгрдња постројења за деманганизацију
воде у насељу Шимановци, бр. ЈНОП 404-12/2015-IV - НЕ ОТВАРАТИ” .
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изгрдња постројења за
деманганизацију воде у насељу Шимановци, бр. ЈНОП 404-12/2015-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, адресу понуђача, имејл адресу и контакт
лице понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
9. 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.
10. 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.
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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.
12. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду .
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.
13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
13.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун који је наведен у Споразуму као
рачун на који ће се вршити плаћања мора бити идентичан рачуну наведеном у члану 3.
Модела уговора. Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене привремене односно
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.
Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
13.2.Захтеви у погледу гарантног рока
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана
примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу
са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору.
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13.3. Захтеви у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова ће бити дефинисан у Обрасцу понуде од стране понуђача и од истог
нема одступања.
13.4. Захтеви у погледу важења понуде
Рок важења понуде je минимум 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.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
14. 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.
15. 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.
16.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.
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
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Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца,
електронске поште на имејл opstauprava@pecinci.org ) тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније
пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Анђелија Алексић,
сваког радног дана 07.30 – 15.30 часова.
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 .
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ОП бр. 404-12/2015-IV
–
Изградња постојења за деманганизацију воде у насељу Шимановци.
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.
17. 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.
18. 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.
19. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
19.1 Средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност
понуде и Изјаве понуђача / групе понуђача на меморандуму дате под пуном материјалном
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и кривичном одговорношћу да ће доставити банкарску гаранцију за добро извршење посла
и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и то:
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу не мањем од 10 % од
укупне понуђене цене, са роком важења минимум 90 дана од дана јавног отварања
понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први
позив - у корист Општине Пећинци.
Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати у следећим
случејевима:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о
јавној набавци
б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не
достави банкарску гаранцију за добро извршење посла;
в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не
достави полису осигурања.
2. Изјава понуђача / групе понуђача на меморандуму, дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да ће уколико им уговор буде додељен доставити у року од 15
дана од дана потписивања уговора банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу
не мањем од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 15 дана
дужим од понуђеног рока за извршење уговора.
3. Изјава понуђача / групе понуђача на меморандуму, дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да ће уколико им уговор буде додељен доставити банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у року од 15 дана од тренутка
примопредаје радова, у износу не мањем од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока који је одређен за исправан рад.
19.2 Средство обезбеђења за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања уговора достави
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла неопозиву банкарску
гаранцију наплативу на први позив, у износу не мањем од 10 % од вредности уговора без
ПДВ-а . Рок важења банкарске гаранције је најмање 15 дана дужи од истека 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 Општине Пећинци.
19.3 Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана примопредаје радова достави
Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, са назначеним
износом не мањим од 10 % 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 може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 ( инвестициони ранг ).
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Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts
Аuthоritiеs – ЕSМА).
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 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 15 дана
од дана закључења уговора Наручиоцу 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.
20. 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
нијеиспуњавао 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.
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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.
21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
Редни број
1.
2.

Елементи критеријума
ПОНУЂЕНА ЦЕНА
РОК ИЗВОЂЕЊАРАДОВА
УКУПНО

УББ - УКУПАН БРОЈ БОДОВА

Бодови
60
40
100

УББ. 100 бодова

Укупан број бодова (УББ) утврђује се према обрасцу: УББ= УББ1+УББ2
1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Најнижа понуђена цена вреднује се са 60 бодова.
Остале понуде вреднују се на следећи начин:
Биће рачунате на другу децималу упоређењем из понуђених вредности по формули:

Најнижа понуђена цена
__________________________________________
УББ1=
Понуђена цена појединачне понуде

х 60

2) РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Најдужи рок извођења радова вреднује се са 40 бодова.
Остале понуде вреднују се на следећи начин:
Биће рачунате на другу децималу упоређењем из понуђених вредности по формули:
Најкраћи рок извођења радова у данима
________________________________________________
УББ2 = Понуђени рок извођења радова из појединачне понуде

х 40

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом бројем пондера избор најповољније
понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је
понудио дужи гарантни рок. Уколико постоје две или више понуда са истом бројем пондера
и истим понуђеним гарантним роком, избор најповољније понуде ће се извршити на тај
начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

25

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
23. 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 . 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
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 ( 404-12/2015-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;
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(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
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.
24. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.
25. 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.
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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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
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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VII ОБРАСЦИ
Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _________________ од __________________ за јавну набавку радова –
Изградња постројења за деманганизацију воде у насељу Шимановци,
бр. ЈН ОП 404-12/2015-IV
1)Општи подаци о понуђачу / понуђачу из групе / подизвођачу
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

Понуду дајем:
Заокружити и податке уписати за а),

б) или

в)

а) самостално
б) са подизвођачем:
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)
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача
из групе понуђача или подизвођача.
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2) Понуду бр. _____________ од ___________________ подносим:
а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Укупна цена без ПДВ-а

Словима

Укупна цена са ПДВ-ом

Словима

Рок и начин плаћања

Плаћање у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана
пријема оверене привремене односно окончане
ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок важења понуде

____________ дана од дана отварања понуда

Рок извођења радова

_____________ календарских дана од од дана увођења у
посао .

( не краћи од 90 дана од дана отварања понуда )

Гарантни рок за све радове

___________ године од од записничке примопредаје
радова
( не краћи од две године )

3) Подаци о подизвођачу

Назив подизвођача

Позиције радова
које изводи

Датум ____________________

Вредност радова
са ПДВ-ом

Проценат укупне
вредности
набавке које ће
извршити
подизвођач

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

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
a) Који наступа самостално
b) Који наступа са подизвођачем
c) Носилац посла групе понуђача
(заокружити)

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

Датум _________________

Име и презиме овлашћеног лица
______________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача
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Образац бр. 3

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
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
Датум _________________

Име и презиме овлашћеног лица
______________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице
члана групе.
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Образац бр. 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У понуди за јавну набавку бро. ЈНОП 404-12/2015-IV – Изградња постројења за
деманганизацију воде у насељу Шимановци, изјављујемо да не наступамо са
подизвођачима.

Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

34

Образац бр. 5

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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
Датум _________________

Име и презиме овлашћеног лица
______________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача, уколико понуђач наступа
са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.
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Образац бр. 6

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ БРOJ 404-12/2015-IV
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у
периоду извршења уговора за изградњу постројења за деманганизацију воде у насељу
Шимановци, општина Пећинци.

Бр.

Име и презиме

Број
лиценеце

Назив
привредног
субјекта који
ангажује
одговорног
извођача

Основ ангажовања
1) Запослен
код
понуђача
2) Ангажован
уговором

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Датум ____________________

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.
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.
Уз Образац обавезно иде и ПРИЛОГ бр.8.
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Образац бр. 7

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Овим потврђујемо да ће доле наведени запослени / лица ангажована по уговору/ бити
расположива у периоду извршења уговора за изградњу постројења за деманганизацију
воде у насељу Шимановци, општина Пећинци.

Бр.

Име и презиме

Стручна
спрема

Назив привредног
субјекта који
ангажује
одговорног
извођача

Основ
ангажовања
1-Запослен
код понуђача
2-Ангажован
уговором

Датум
заснива
ња
радног
односа

1-Диплома
интернацио
налног
заваривача
2серификат
заваривача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Датум ____________________

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака!
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: Пету колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси
број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. Последњу колону «Диплома интернационалног
заваривача / сертификат заваривача» попунити тако што се за лица која поседују диплому
интернационалног заваривача уноси број – 1, а за атестиране завариваче са сертификатом
уноси број – 2.
Уз Образац обавезно иде и ПРИЛОГ бр.8
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Образац бр. 8

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Наручилац

Број и
датум
уговора

Технологија
филтрације
заснована на
брзим
пешчаним
филтерима од
конструкционог
челика,
капацитета не
мањег од 30 л/с
ДА / НЕ

Врста радова и
капацитет l/s

Датум ____________________

Вредност изведених
радова без ПДВ-а

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
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.
Уз Образац приложити потврде о реализацији закључених уговора и копије уговора.
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Образац бр. 9

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;
(заокружити одговарајући начин наступања)

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

капацитета __________________________
технологија заснована на брзим пешчаним филтерима од конструкционог челика,
капацитета не мањег од 30 л/с
а) да
не)
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

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 404-12/2015-IV,
наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора
о извођењу радова на Изградњи постројења за деманганизацију воде у насељу Шимановци,
општина Пећинци, у року од 15 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.

бразац 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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Образац бр. 11

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Уговорне стране :
1. Република Србија – Општина Пећинци, Пећинци, Ул. Слободана Бајића 5,
МБ:
20925159, ПИБ: 108062977, (у даљем тексту: Наручилац ) коју заступа председник
општине др Дубравка Ковачевић Суботички
2. 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 __________________;
члан групе _____________________________________, _______________________,
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,
матични број __________________;
члан групе _____________________________________, _______________________,
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,
матични број __________________;
(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________

ПРЕАМБУЛА
 Дана 01.7.2015. донета је Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке
радова број 404-12/2015-IV .
 Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (``Службени гласник РС``, број
124/2012 и 14/2015) и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне
набавке, спровео отворени поступак јавне набавке радова број:
40412/2015-IV и објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, интернет
страници наручиоца и на Порталу службених гласила РС и база прописа дана 08.7.2015.
 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 404-12/2015-IV, донео Одлуку о
додели уговора број ___________ од _______ године и изабрао Извођача као
најповољнијег понуђача за изградњу постројења за деманганизацију воде у насељу
Шимановци.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
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Предмет Уговора је изградња постројења за деманганизацију воде у насељу
Шимановци, односно уређаја за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на
изворишту у Шимановцима.
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.
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
испостављеним овереним привременим и окончаној ситуацији, сачињеној на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача, у року
до 45 дана од дана пријема оверених ситуација.
Плаћање ће се вршити искључиво на рачун привредног друштва
____________________________________________________________________________
рачун бр. ___________________________________________ отворен код пословне банке
______________________________.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
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
___________ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,
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 :
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-

да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и
грађевинску дозволу;
да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
да је Извођач Наручиоцу 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 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 Наручиоца .
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 стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу 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.
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 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 мора да докаже.
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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.
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 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 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;
да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа 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 Наручиоцу;
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 Наручиоца 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 Наручиоца.
Члан 8.
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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, Извођачу и надзорном органу;
- почетак и рок завршетка радова.
Члан 9.
Извођач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења Уговора достави
детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерака, по два
за Наручиоца и стручни надзор.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чл. 2. и 3. овог уговора.
Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене
радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача.
Наручилац 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 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 се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан прилаз
градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и
коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем.
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Члан 11.
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу не мањем од 10%
_______ од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 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.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију у случају да Извођач не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
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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 Наручиоцу.
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од примопредаје радова Наручиоцу преда
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу не мањем од 10%
_______ 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, што је услов за оверу окончане ситуације.
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема
писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са његовим писаним захтевом.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА
Члан 12.
Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове,
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у
изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења
радова.
Извођач је такође дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави
Наручиоцу 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.
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Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог
уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и
опрему, као и упутства за руковање.
Члан 14.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца 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, Наручилац 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 има
право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 15.
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 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 има право да тражи 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, Наручилац има 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 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.
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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 и Наручиоца у писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора
мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
Члан 18.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, 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.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1.
овог члана, о томе обавесте Наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити
знатно повећана, о чему је дужан 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 и
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 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, пре техничког
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са
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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 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.
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 има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
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 има право да за радове који су предмет овог уговора
ангажују другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је
у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу 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 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.
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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 Сремској
Митровици.
Члан 27.
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако
Извођач у року од 15 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.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ
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. 12

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
која је предмет јавне набавке

Којом се потврђује да је понуђач ______________________________________________ са
седиштем у ___________________________ ул. ___________________________________
бр. ______, дана ___.___. 2015. године
посетио локацију која је предмет јавне набавке број 404-12/2015-IV и стекао увид у сву
техничку документацију и информације које су неопходне за припремање понуде.
Уједно, понуђач је и изјавио да је упознат са свим условима градње, и да они сада видљиви
не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

У Пећинцима, дана ____.____. 2015.

Представник понуђача

Представник наручиоца

М.П. ____________________

М.П. ______________________

( потпис )

( потпис )

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.
Образац потписује и оверава овлашћени представник наручиоца. Без његовог потписа и
печата потврда неће бити важећа, а понуда ће бити одбијена као неприхватљива!
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Образац бр. 13

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку број
404-12/2015-IV Изградња постројења за деманганизацију воде у насељу Шимановци, како
следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШК 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.
Датум _____________________

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
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Образац бр. 14

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Ускладу
са
чланом
26.
Закона,
понуђач
____________________________________________________________________________,
(Назив и седиште понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке број 404-12/2015-IV Изградња постројења за деманганизацију воде у насељу
Шимановци, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум _____________________

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.

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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац бр. 15

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У

складу

са

чланом

75.

став

2.

Закона о јавним набавкама,

понуђач

____________________________________________________________________________,
(Назив и седиште понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке радова, број
404-12/2015-IV Изградња постројења за деманганизацију воде у насељу Шимановци,
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. Такође изјављујемо, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa,
кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

Датум _____________________

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.

Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и
печатом оверити наведену Изјаву.
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Образац бр. 16

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Општи подаци о Понуђачу:
Назив и седиште: ______________________________________________________
Матични број: ____________________ ПИБ : _______________________________
Особа за контакт: ______________________________________________________
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 404-12/2015-IV - Изградња
постројења за деманганизацију воде у насељу Шимановци, односно уређаја за
кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на изворишту у Шимановцима, потписан и
оверен од стране овлашћеног лица.

Датум _____________________

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.
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Uređaj za kondicioniranje vode, crpna stanica i rezervoari vodovoda naselja Šimanovci
INVESTITOR:
OPŠTINA PEĆINCI
Slobodana Bajića 5
PEĆINCI

PONUDA
ZA IZGRADNJU OBJEKATA VODOSNABDEVANJA NASELJA ŠIMANOVCI

A/ UREĐAJ ZA KONDICIONIRANJE VODE DO KVALITETA PIJAĆE VODE
B/ CRPNA STANICA I REZERVOARI

P O N U Đ A Č:

____________________

1

Uređaj za kondicioniranje vode, crpna stanica i rezervoari vodovoda naselja Šimanovci

PONUDA
A/ UREĐAJ ZA KONDICIONIRANJE VODE DO KVALITETA PIJAĆE VODE
I. GRAĐEVINSKI RADOVI
I. 1. PRIPREMNI RADOVI
Poz
1

Opis radova

j.m.

količina

Ukupno

jed.cena

Ukupno

Obeležavanje spoljnih granica radnog pojasa
(cca 600m2) za potrebe raščišćavanja terena,
kao i objekata: mašinske hale, retenzije,
taložnika i saobraćajnice, sa izradom
protokola o obeležavanju.
Obračun paušalan.
kom

2

jed.cena

1

Krčenje terena sečenjem 3 komada drveća
(prečnika stabla 15-20cm) sa vađenjem
korena, usitnjavanjem i odvozom do 2km na
mesto koje odredi Nadzorni organ.
Obračun po komadu.
kom

5

j.m.

količina

Razčišćavanje terena i obeležavanje objekta
15,00 x 8,50m. Obračun paušalan.

m2

127,50

Mašinski iskop zemlje III kategorije sa
ručnim dokopavanjem i odvozom zemlje na
deponiju do 2km. Obračun po m3.
15,00 x 8,50 x 0,35

m3

44,63

Ručni iskop zemlje III kategorije sa ručnom
doradom ivica za temelje samce, sa
utovarom i odvozom zemnje na deponiju do
2km. Obračun po m3.
0,80 x 0,80 x 0,50 x 10

m3

3,20

Mašinsko nabijanje podtla vibro sredstvima
do zbijenosti 100% po Proktoru.
Obračun po m2.
15,00 x 8,50

m2

127,50

UKUPNO: PRIPREMNI RADOVI

I.2. TEMELJ MAŠINSKE HALE
Poz

Opis radova
Zemljani radovi

1
2

3

4

2
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5

6

Nabavka i nasipanje sloja šljunka ispod
temelja, podne ploče i zašt. trotoara d = 20
cm sa zbijanjem vibro sredstvima u sloju od
30 cm do 100 % zbijenosti. Obračun po m3.
14,00 x 7,50 x 0,20 + 0,80 x 0,80 x 0,10
x 10 +(14,20 + 9,70) x 2 x0,10 x 1,00
Nabavka i nasipanje sloja rizle ispod podne
ploče debljne 10 cm sa zbijanjem vibro
sredstvima do 100 % zbijenosti.
Obračun o m3.
14,00 x 7,50 x 0,10

m3

26,42

m3
Svega

10,50

m3

5,12

Betonski i arm. bet. radovi
1

2

3

4

5

6

Betoniranje temelja samaca betonom MB30
sve po projektu. Obračun po m3.
0,80 x 0,80 x 0,80 x 10
Betoniranje temeljnih greda betonom
MB30 sa 10 m2 oplate po m3 betona.
Obračun po m3.
(14,00 + 7,50) x 0,20 x 0,40 x 2

m3

3,44

Betoniranje podne ploče d = 20cm betonom
MB 30. Obračun po m3.
14,00 x 7,50 x 0,20

m3

21,00

Betoniranje zaštitnog trotoara betonom
MB20 oko objekta debljine 10cm širine
1,00 m, u pado 2 %. Obračun po m2.
(14,20 x 9,70) x 1,00 x 2

m2

47,80

Nabavka, sečenje, i ugradnja armature po
specifikaciji. Obračun po kg.
GA (glatke)
RA (rebraste)
MAG (mreže)
Ugradnja ankera 10x4kom za stubove sve
po detalju u projektu. Obračun po komadu

kg.
kg.
kg.

94,00
279,00
622,00

kom
Svega

40,00

Rekapitulacija:

Zemljani radovi
Betonski i arm. betonski radovi

UKUPNO: TEMELJ MAŠINSKE HALE
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I.3. MAŠINSKA HALA
Poz.

Tehnički opis

J.m.

Količ

4

kg

568

cev140x1404/5020mm
Ploča 235x235x10mm
Ploča 330x330x10mm

10
20
10

kg

1075

Fasadne rigle: Pravougaona cev
100x50x3mm
Ploča 100x100x6mm
Pravougaona cev 100x50x3mm

18
48
6

kg

765

kg

1230

kg
kom

275
30

m2

110

m2

138,00

Jed.cena

Ukupno

Nabavka materijala, izrada, transport i montaža
čel. konstrukcije hale od HOP profila i limova,
sa AKZ i sa farbanjem dva puta završnom
postojanom plavom bojom. Obračun po kg za
sav rad, materijal i pomoćna sredstva montaže.
1.
Krovna rešetka: Pravougaona
cev100x60x3mm/3957mm
Kvadratna cev 60x60x3mm/1258mm
Kvadratna cev 60x60x3mm/1200mm
Kvadratna cev 60x60x3mm/381mm
Kvadratna cev 60x60x3mm/148mm
Kvadratna cev
100x60x3mm/7780mm

2.

8
8
8
8
8

Stubovi: Pravougaona

3.

4.

Rožnjače:
Pravougaona cev 100x80x4mm

5.

Dijagonalna ukrućenja:
Okrugla cev fi 33,7mm/4600mm

kol
8
kol
30

6.

Dijagonalni zatezač M12

7.

Paneli: Nabavka, doprema i ugradnja krovnog
sendvič panela 100/4110mm, ispuna "Poliuretan" ili "Polistirol". Obloga od čeličnog
plastificiranog lima debljine 0,6/0,5mm.
Paneli: Nabavka, doprema i ugradnja fasadnog
sendvič panela: ispuna d=100mm "Poliuretan"
ili "Polistirol". Spoljna i unutrašnja obloga
panela je od niskoprofilisanog čeličnog
plastificiranog lima debljine 0,6/0,5mm.

8.

8.1.

Panel # 100mm/4600mm

4
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8.2.
9.

10.

11.

12.

Panel # 100mm/3700mm
Nabavka, doprema i ugradnja opšavnog
materijala od plastificiranog lima debljine
0,5mm. Obračun po m' za sav rad, materijal i
pomoćna sredstva za montažu.
Nabavka, izrada, doprema i ugradnja
pocinkovanih oluka RŠ400 (12x10mm), sa
pratećim materijalom. Obračun po m' za sav
rad, materijal i pomoćna sredstva za montažu.
Nabavka i ugradnja snegobrana od čeličnih
plastificiranih limova.
Obračun po komadu za sav rad, materijal i
pomoćna sredstva za montažu.
Nabavka, doprema i ugradnja PVC prozora
dim. 60x1000 mm. Obračun po komadu.

m2

97

m

350

m

50

kom

30

kom

6

kompl

1

m2

33,75

13.
Nabavka, doprema i ugradnja krilnih vrata
dimenzija 3000x4000mmH i 1000x2000mmH
14.

15.

Prostorija za operatera sa toaletom.
Nabavka, doprema i montaža pregradnih
sendvič zidova i plafona od gips ploča sa
ispunom od mineralne vune. Obračun po m2.
Gletovanje i krečenje prostorija.
Obračun po m2

m2

55

Nabavka (izrada), doprema i ugradnja PVC
staklene pregrade 1200x1400 mm.
Obračun po komadu.

kom

1

17.

Nabavka, doprema i ugradnja PVC vrata
80x2050 mm. Obračun po komadu.

kom

2

18.

Nabavka, doprema i ugradnja keramičkih
obloga podnih (tehnički granit, sivi) u toaletu i
prostoriji za operatera. Obračun po m2.

m2

13,75

Nabavka, doprema i ugradnja keramičkih
obloga belih zidnih u toaletu. Obračun po m2.

m2

10,5

kompl

1

kompl

1

16.

19.
20.

21.

Vodoinstalaterski radovi na unutrašnjem
razvodu vode i montaži sanitarije. Obračun
paušalan za kompletan rad.
Nabavka, doprema i ugradnja sanitarija sa
armaturom standardnog kvaliteta. Obračun za
kompletan rad i materijal.

UKUPNO: MAŠINSKA HALA
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I.4. TEMELJ RETENZIJE
Poz
1

2

3

4

5

6

7

8

Opis radova

j.m.

Raščišćavanje terena i obeležavanje objekta.
Obračun paušalan.
9,00 x 8,50
m2

76,50

Mašinski iskop zemlje III kat. sa ručnom
doradom strana iskopa, utovarom i odvozom
na deponiju do 2km. Obračun po m3.
8,60x8,10x0,20+6,60x6,10x0,80
m3

47,00

Mašinsko nabijanje podtla vibro sredstvima
do zbijenosti 100% po Proktoru.
Obračun po m2.
sredstvima do zbijenosti 100%
8,60 x 8,10
m2

70,00

Nabavka, doprema i nasipanje sloja šljunka
ispod temelja objekta i zaštitnog trotoara u
ispod temelja i zaštitnog trotoara d=80cm sa
zbijanjem vibro sredstvima u slojevima 30cm
do zbijenosti 100% po Proktoru.
Obračun po m3.
6,60 x 6,10 x 0,80
m3

31,50

Nabavka i nasipanje sloja rizle ispod temelja
i zaštitno trotoara d=15cm sa zbijnjem vibro
sredstvima do 100% zbijenosti po Proktoru.
Obračun po m3
8,60 x 8,10 x 0,15
m3

11,00

Betoniranje tampona betonom MB10 u sloju
d=5cm preko sloja zbijene rizle.
Obračun po m2.
8,60 x 8,10
m2

70,00

Betoniranje a/b temeljne ploče retenzije
zajedno sa obodnim serklažem betonom MB
30 sa potrebnom oplatom i ugradnjom 4
repera za praćenje sleganja. Obračun po m3.
6,60 x 6,10 x 0,30
m3

11,50

jed.cena

Ukupno

Betoniranje spoljnjeg repera dim 40 x40 x
60 cm. betonom MB 20 sa oplatom.
Obračun po komadu.
kom

9

količina

Betoniranje zaštitnog trotoara oko objekta
debljine 10cm u padu od rezervoara 2%
betonom MB20
(8,60 +6,10) x 2 x 1,00

m2

1,00

29,40

6
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Nabavka, sečenje, i ugradnja armature po
specifikaciji:
GA (glatke)

kg.

55,30

RA (rebraste)

kg.

179,00

MAG (mreže)

kg.

423,50

UKUPNO: TEMELJ RETENZIJE

I.5. TALOŽNIK
Poz

Opis radova

j.m.

količina

a/

Zemljani radovi

1

Razčišćavanje terena i obeležavanje objekta
u svemu prema projektu.
Obračun paušalan.
10,00 x 6,00

m2

60,00

Mašinski iskop zemlje III kategorije sa ručnim
dokopavanjem, utovar i odvoz zemlje na
deponiju do 2km.
Obračun po m3.
10,00 x 6,00 x 2,40

m3

144,00

Ručno nasipanje i nabijanje zemlje oko objekta
nakon betoniranja i demontaže oplate.
Obračun po m3.
(10,00 + 5,50) x 0,25 x 2,40 x 2

m3

18,60

Nabavka i nasipanje sloja šljunka ispod podne
ploče d=15 cm sa zbijanjem.
Obračun po m3.
ispod podne ploče d = 15 cm
10,00 x 6,00 x 0,15

m3

9,00

2

3

4

5

jed.cena

Ukupno

Crpljenje vode radi snižavanja nivoa podzemnih
voda tokom radova.
Obračun po satu rada pumpi
h
Svega

b/

Betonski i arm. bet. radovi

1

Betoniranje tampona d =5cm betonom MB10
ispod podne ploče.
Obračun po m2.
9,00 x 5,50
m2

24,00

49,50

7
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2

3

4

5

6

Betoniranje podne ploče objekta vodonepropusnim betonom MB 30, sa potrebnom oplatom.
Obračun po m3.
(1,00+7,45+1,25)x5,50x0,25
m3

13,50

Betoniranje zidova objekta vodonepropusnim
betonom MB 30, sa 8,0 m2 opl. / m3 betona.
Obračun po m3.
(7,25x2,30+1,00x2,70+1,25x1,60)x0,25x2
+(2,30x1,57+1,60x0,15)x5,00x0,25
m3

20,60

Betoniranje pregradnih zidova vodonepropusnim
betonom MB 30 sa otvorima po projektu.
Obračun po m3.
0,60 x 0,15 x 5,00
m3

0,50

Betoniranje zaštitnog trotoara sa dilatacijama na
svaki metar, oko objekta bet. MB 20 debljune
d=12cm u padu 2,5%.
Obračun po m2.
(11,50+5,50) x 1,00 x 2

m2

34,00

Nabavka, sečenje, i ugradnja armature.
GA (glatke)
RA (rebraste)
MAG (mreže)

kg.
kg.
kg.

190,0
578,0
994,0
Svega

m2

123,75

c/

Izolaterski radovi

1

Izrada hidroizolacije sa unutrašnjih strana
taložnika otporne na okside mangana, tipa
"Sika" ili sličnim proizvodom.
Obračun po m2.
2,30x9,00x2+(2,30+1,60+0,40+
1,57+0,40+0,60+0,60) x 5,00 +9,00 x 5,00

Svega

d/

Bravarski radovi

1

Izrada čeličnih penjalica Ø 20 sa ugradnjom i
AK zaštitom bojenjem postojanom bojom.
Obračun po komadu komplet.
kom.

2

Izrada zaštitne metalne ograde od cevi Ø 50 mm.
komplet sa AK zaštitom i bojenjem 2 puta u
postojanom plavoj boji.
(9,25 +5,25) x2
m1

7

14,50
Svega

8
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Rekapitulacija:
a/

Zemljani radovi

b/

Betonski i arm. betonski radovi

c/

Izolaterski radovi

d/

Bravarski radovi

UKUPNO: TALOŽNIK

I.6. PRISTUPNI PUT
Poz

Opis radova

j.m.

količina

1

Obeležavanje, kolčenje trase puta, lepeza i
krivina prema projektu i uputstvima Nadzora.
Obračun paušalan.

2

Iskop zemlje u sloju od 40cm sa utovarom u
vozilo i odvozom na deponiju do 2km.
m3
Obračun po m3.

102,00

3

Mehaničko nabijanje podtla do postizanja
nosivosti od 23kN/cm2 Obračun po m2.
m2

255,00

4

Nabavka,
dopremanje,
razastiranje
i
nabijanje kamene sitneži u sloju od 35cm,
krupnoće 0-31,5mm. Nabijanje izvršiti do
m3
nosivosti 25 kN/cm2. Obračun po m3.

89,50

Priprema podloge za nanošenje asfaltne mase
propisanim "bito" masama za postizanje
odgovarajućeg prijanjanja asfaltne mase za
podlogu. Obračun po m2.
m2

255,00

Spravljanje,
dopremanje i nanošenje
finišerom asfaltne mase BNHS-16B u sloju
od 6cm. Obračun po m2.
m2

255,00

5

6

jed.cena

Ukupno

paušal
no

UKUPNO: PRISTUPNI PUT
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UKUPNO
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Oznaka
na PID

II.

MONTAŽNI RADOVI

II.1.

MAŠINSKI RADOVI - OPREMA

POZ

Opis opreme i radova

j.m.

količin

jed.cena

Ukupno

Za sve poz.: Nabavka (izrada), transport i montaža sledeće opreme renomiranih proizvođača sa atestima
AR.V.01
AR.V.04

AR.V.02

AR.V.03
AR.V.06
TP.V.10

1.

2.

3.

Zasun EV, npr. "Borija" ili drugog renomiranog
proizvođaća u toj klasi. Materijal kućušta: liveno ;
materijal zasuna: liveno oblozeno sa EPDM ;
zaptivanje: EPDM ; pogon : ručni ; površinska
zaštita : epoxy unutra i spolja. Obračun po komadu.
DN150 PN10
kom

2

Leptir-ventil na elektromotorni pogon renomiranog
proizvođača. Površinska žaštita: epoxy spolja i
unutra. Obračun po komadu.
DN150 PN10
kom

1

Kuglasti ventil PVC DN 15.
Obračun po komadu.
kom

IN.FI.01
IN.FI.02
IN.FI.03

AR.C.01

AR.SM.01
TP.SM.01

AR.V.05

TP.V.01
TP.V.02
PP.V.01
PP.V.02

4.

5.

6.

7.

8.

3

Merač protoka, npr. "Meatest" Promag 50W, ili
drugog renomiranog proizvođača u toj klasi,
magnetno induktivni, kompaktni, sa mogućnošću
merenja trenutnog i kumulativnog protoka (izlazni
signal: 4-20mA). Obračun po komadu
DN 150 PN10
kom

3

Vazdušni kompresor, vijačani, Kapacitet 470 l/min.
Nadpritisak 10bar, Snaga motora: 4/5.5 kW/HP.
Priključak: 1/2", Rezervoar: 200l
Mikrofilter FMO 10 0.1 mg/
Minimikrofilter FMM 10 0.01 mg/m3m3
Obračun po komadu.
kom

1

Statički mixer, "Statiflow" ili drugog renomiranog
proizvođača u toj klasi. Materijal kućušta: PVC.
Obračun po komadu.
DN150 PN10
kom

2

Zasun EV, npr. "Borija" ili drugog renomiranog
proizvođaća u toj klasi. Materijal kućušta: liveno ;
materijal zasuna: liveno oblozeno sa EPDM ;
zaptivanje: EPDM ; pogon : ručni ; površinska
zaštita : epoxy unutra i spolja. Obračun po komadu.
DN250 PN10
kom

1

Leptirasti zatvarač međuflanšni, "Borija" ili drugog
proizvođača u toj klasi. - Dimenzije DN200 PN10
Materijal kućušta: GG; Zaptivanje: EPDM ; Pogon :
ručni. Površinska zaštita : Epoxy unutra i spolja.
Obračun po komadu.
DN200 PN10
kom

4
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TP.P.01
TP.P.02
PP.P.01
PP.P.02

TP.PI.01
TP.PI.02
FS1.PI.01
FS1.PI.02
FS2.PI.01
FS2.PI.02

9.

10.

Centrifugalna pumpa, npr. "Calpeda" ili drugog
proizvođača u toj klasi. Princip rada: Višekanalno
radijalno radno kolo. Materijal kućušta: Liveno;
Materijal radnog kola: EN-1561-GJL-200; Vratilo:
AISI 430. Površinska zaštita : Epoxy spolja
- Protok : Q=113m³/h
- Visina dizanja H=32m
- Snaga motora P=15kW. Obračun po komadu.
kom
Manometar sa kuglastim ventilom i glicerinskom
ispunom, npr. "End Armaturen" ili drugog proizvođača u toj klasi, sa mernim opsegom od 0-6 bara,
dimenzije D=63mm.
Obračun po komadu.
kom

TP.V.03
TP.V.04
PP.V.03
PP.V.04

11.

12.

IN.Pt.01
IN.Pt.02

FS1
FS2
FS3

13.

14

15.

kom

4

Leptirasti zatvarač međuflanšni, npr. "Borija" ili
drugog proizvođača u toj klasi ; Materijal kućušta:
GG; Materijal diska: Wr.No. 1.4308; Zaptivanje:
EPDM ; Pogon : ručni ; Površinska zaštita : Epoxy
unutra i spolja. Obračun po komadu.
DN150 PN10

IN.DO.01

6

Nepovratna klapna, npr. "Borija" ili drugog proizvođača u toj klasi. Zaptivanje: EPDM. Zaštita Epoxy
spolja i iznutra. Obračun po komadu.
DN150 PN10

TP.V.05
TP.V.06
TP.V.07
PP.V.05
PP.V.06
PP.V.07

4

kom

6

Sistem za doziranje kalijum permanganata.
Dozir pumpa - Solenoidna sa membranom, npr.
"Prominent" ili drugog proizvođača u toj klasi.
Kapacitet 3,6 l/h - 16bara. Materijal glave i ventila Polipropilen/PPVDF. Membrana - EPDM/PTFE
Varijabilni usisni kit sa dvopozicionim prekidačem
nivoa, multi funkcijski ventil, injekcioni ventil sa
izolacionoim ventilom i varijabilnom dužinom
injektora. Dozir Tank PE transparentni 60l, sa
crevom za doziranje 6x4 PE 10 bar - 25m.
Obračun za komplet.
kom

1

Transmiter pritiska sa membranom, npr. "Endress
&Hauser" tip "Cerabar T PMC131" ili drugog
proizvođača u istoj klasi, konekcija G1/2", izlazni
signal 4-20mA, merni opseg 0-6 bara.
Obračun po komadu.
kom

2

Čelični filter, Vertikalni, Radni pritisak : 4,0 bar, Test
pritisak : 6,0 bara. Prečnik filtera 2200 mm.
Cilindrična dužina : 2000 mm.
Konstruktivni materijal: Materijal : Č.0361.
AK zaštita: Odmašćivanje, Peskarenje do stepena
SA2,5. Unutrašnja boja: Epoven nanesena u tri
sloja, ukupna debljina 300µm.
Spoljašnja boja: 1 sloj Rezistol EZP miox oksidno
crveni, debljina 60 µm; 2 sloj Rezistol EDBS miox

12

Uređaj za kondicioniranje vode, crpna stanica i rezervoari vodovoda naselja Šimanovci

FS1.V.01
FS1.V.02
FS2.V.01
FS2.V.02
FS3.V.01.
FS3.V.02

FS1.V.03
FS1.V.04
FS2.V.03
FS2.V.04
FS3.V.03
FS3.V.04

FS1.V.05
FS2.V.05
FS3.V.05

FS1.V.06
FS2.V.06
FS3.V.06

FS1.V.07
FS2.V.07

16.

17.

18.

19.

20

RAL 7035, debljina 60 µm; 3 sloj Rezistol emajl 2K
PUR RAL 5015, debljina 80 µm.
Filter dizne : polipropilen, ~ 65 kom/m2
Konekcije na rezervoaru:
Ulaz / Izlaz filtracije : DN 125 / PN 10
Ulaz vode za ispiranje : DN 150 / PN 10
Izlaz vode za ispiranje : DN 150 / PN 10
Ulaz vazduha : DN 65 / PN 10
Prvi filtrat : DN 65 / PN 10
De-aeracija : DN 65
Revizioni otvori 2 kom. : DN 500
Vrsta ispune filtera:
1 sloj: visina sloja 150mm Kvarcni pesak 2,5-5mm
2 sloj: visina sloja 900mm Greensand plus pesak
0,3-0,35mm.
Obračun po komadu kompleta po gornjem opisu.
kom

3

Leptirasti zatvarač pneumatski sa limit prekidačem,
međuflanšni, npr. "Borija" ili drugog proizvođača u
toj klasi ; Materijal kućušta: GG; Materijal diska:
Wr.No. 1.4308;
Zaptivanje: EPDM ; Pogon :
pneumatski "Double Acting", pneumatska glava sa
dvostrukim dejstvom. Površinska zaštita : Epoxy
unutra i spolja.
Obračun po komadu.
DN125 PN10
kom

6

Leptirasti zatvarač pneumatski sa limit prekidačem,
međuflanšni, npr. "Borija" ili drugog proizvođača u
toj klasi ; Materijal kućušta: GG; Materijal diska:
Wr.No. 1.4308;
Zaptivanje: EPDM ; Pogon :
pneumatski "Double Acting", pneumatska glava sa
dvostrukim dejstvom. Površinska zaštita : Epoxy
unutra i spolja. Obračun po komadu.
DN150 PN10
kom

6

Leptirasti zatvarač pneumatski sa limit prekidačem,
međuflanšni, npr. "Borija" ili drugog proizvođača u
toj klasi ; Materijal kućušta: GG; Materijal diska:
Wr.No. 1.4308;
Zaptivanje: EPDM ; Pogon :
pneumatski "Double Acting", pneumatska glava sa
dvostrukim dejstvom. Površinska zaštita : Epoxy
unutra i spolja. Obračun po komadu.
DN100 PN10
kom

3

Leptirasti zatvarač pneumatski sa limit prekidačem,
međuflanšni, npr. "Borija" ili drugog proizvođača u
toj klasi ; Materijal kućušta: GG; Materijal diska:
Wr.No. 1.4308;
Zaptivanje: EPDM ; Pogon :
pneumatski "Double Acting", pneumatska glava sa
dvostrukim dejstvom. Površinska zaštita : Epoxy
unutra i spolja. Obračun po komadu.
DN 65 PN10
kom

3

Kuglasti ventil PVC DN32.
Obračun po komadu.
kom

2
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FS1.V.08
FS2.V.08
FS3.V.08

FS1.V.09
FS2.V.09
FS3.V.09

FS3.PI.01
FS3.PI.02
PP.PI.01
PP.PI.02

FS3.V.07

IN.TU.01

IN.DO.02

IN.TU.02

AR.TK.01

21

22

23.

24
25

26

27

28.

Nepovratni kugla ventil PVCDN32.
Obračun po kom
kom

3

kom

3

Kuglasti ventil PVC DN40.
Obračun po komadu.

Manometar sa kuglastim ventilom i glicerinskom
ispunom, npr. "End Armaturen" ili drugog proizvođača u toj klasi, sa mernim opsegom od 0-6 bara,
dimenzije D=63mm. Obračun po komadu.
kom

4

Kuglasti ventil PVC DN32. Obračun po komadu.
kom

1

Uredjaj za kontinualno merenje zamućenosti, npr.
"ProMinent" ili drugog renomiranog proizvođača u
istoj klasi. Protok: 6-60 l/h. Opseg merenja: 0-1000
NTU. Izlazni signal: 4...20 mA
Napon: 100-240 VAC, 47-63Hz, 80VA.
Obračun po komadu, komplet.
kom

1

Sistem za doziranje kalijum permanganata. Dozir
pumpa - Solenoidna sa membranom, npr.
"Prominent" ili drugog proizvođača u toj klasi.
Kapacitet 3,6 l/h - 16bara. Materijal glave i ventila Polipropilen/PPVDF. Membrana - EPDM/PTFE
Varijabilni usisni kit sa dvopozicionim prekidačem
nivoa, multi funkcijski ventil, injekcioni ventil sa
izolacionoim ventilom i varijabilnom dužinom
injektora. Dozir Tank PE transparentni 60l, sa
crevom za doziranje 6x4 PE 10 bar - 25m
Obračun za komplet.
kom

1

Uredjaj za kontinualno merenje rezidualnog hlora.
Kontroler za merenje rezidualnog hlora, np.
"Prominent" ili drugog proizvođača u toj klasi, za
ugradnju na zid. Alarm i 2 releja. Kontrola pumpi - 2
pumpe preko puls signala - PID kontrola.
Analogni izlaz 0/4-20mA. Sonda za merenje
rezidualnog hlora merni opseg 0,02-2mg/l, kućište
za sondu sa merenjem protoka. Kabal dvožilni 2m.
Obračun po komadu komplet.
kom

1

Čelični rezervoar za retenziju 80m3, Vertikalni,
Radni pritisak : Atmosferski, Prečnik rezervoara :
4500 mm, Cilindrična visina : 6000 mm. Debljina
zida 6mm. Konstruktivni materijal: Č.0361.
AKZ: Odmascivanje, Peskarenje do stepena SA2,5
Unutrašnja boja: Epoven nanešena u tri sloja,
ukupna debljina 300µm.
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Spoljašnja boja: 1 sloj Rezistol EZP miox oksidno
crveni, debljina 60 µm;
2 sloj Rezistol EDBS miox RAL7035,debljina 60 µm
3 sloj Rezistol emajl 2K PUR RAL 5015, d= 80 µm
Izolocaija rezervoara sa 100mm mineralnom vunom
i aluminijumskim limom 0,7mm.
Konekcije na rezervoaru
Ulaz : DN 150 / PN 10; Izlaz: DN 25 / PN 10
Praznjenje : DN150/PN 10; De-aeracija :DN150
Revizioni otvori 2 kom. : DN 500mm.
Obračun po komadu za kompletan rad i materijal
kom
LT-01
LT-02
LT-03

29.

Level transmitter.
Obračun po komadu.
kom

FS.C.01

BL.P.01

30.

31.

32.

1

3

Vazdušni kompresor, proizvod "Ceccato" ili drugog
renomiranog proizvođaća u istoj klasi. Tip: Klipni.
Kapacitet 514 l/min. Nadpritisak 11bara.
Snaga motora 3/4 kW/HP. Rezervoar: 270l
Obračun po komadu komplet.
kom

1

Niskopritisni kompresor, proizvođač "Aerzener" tip
DeltaBlower. ili drugog proizvođača u istoj klasi,
Kapacitet 230m³/h, Nadpritisak 450mbara.
Snaga motora 5,5kW. U komletu sa akustičnom
kutijom. Obračun po komadu komplet.
kom

1

Oslonci za cevovod - 1500kg. Materijal: Č.0361.
AKZaštita - Odmašćivanje, Peskarenje do stepena
SA2,5. Spoljašnja boja: 1 sloj Rezistol EZP miox
oksidno crveni, debljina 60 µm
2 sloj Rezistol emajl 2K PUR RAL 5015, d= 80 µm
Obračun po kg.
kg

1.500,00

UKUPNO: MAŠINSKI RADOVI (OPREMA)
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II.2 VEZNI MATERIJAL (CEVI, FITINZI, VIJCI)
Poz

j.m.

Količ.

jed.cena

Iznos

Za sve poz.: Nabavka, transport i montaža sledeće opreme renomiranih proizvođača sa atestima

1

CEV-PVC-U d20 SDR 13,6

m

6

2

CEV-PVC-U d25 SDR 13,6

m

6

3

CEV-PVC-U d75 SDR 13,6

m

12

4

CEV-PVC-U d110 SDR 13,6

m

18

5

CEV-PVC-U d140 SDR 13,6

m

36

6

CEV-PVC- U d160 SDR 13,6

m

84

7

CEV-PVC-U d200 SDR 13,6

m

6

8

CEV-PVC-U d250 SDR 13,6

m

16

9

Leteća prirubnica;PVC; PN10; DN65

kom

10

10

Adapter za prirubnicu; PVC;PN10; DN65

kom

10

11

Dihtung DN65; EPDM/st

kom

10

12

Leteća prirubnica;PVC; PN10; DN100

kom

12

13

Adapter za prirubnicu; PVC;PN10; DN100

kom

12

14

Dihtung DN100; EPDM/st

kom

12

15

Leteća prirubnica;PVC; PN10; DN125

kom

8

16

Adapter za prirubnicu; PVC;PN10; DN125

kom

8

17

Dihtung DN125; EPDM/st

kom

8

18

Leteća prirubnica;PVC; PN10; DN150

kom

65

19

Adapter za prirubnicu; PVC;PN10; DN150

kom

65

20

Dihtung DN150; EPDM/st

kom

65

21

Leteća prirubnica;PVC; PN10; DN200

kom

25

22

Adapter za prirubnicu; PVC;PN10; DN200

kom

25

23

Dihtung DN200; EPDM/st

kom

25
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24

Leteća prirubnica;PVC; PN10; DN250

kom

10

25

Adapter za prirubnicu; PVC;PN10; DN250

kom

10

26

Dihtung DN250; EPDM/st

kom

10

27

Dihtung DN500; EPDM/st

kom

11

28

Koleno 90°; PN10; PVC; DN65; SDR 13,6

kom

5

29

Koleno 90°; PN10; PVC; DN125; SDR 13,6

kom

10

30

Koleno 90°; PN10; PVC; DN150; SDR 13,6

kom

35

31

Koleno 90°; PN10; PVC; DN200; SDR 13,6

kom

10

32

Koleno 90°; PN10; PVC; DN250; SDR 13,6

kom

4

33

T komad;PN10;PVC;DN65; SDR 13,6

kom

5

34

T komad;PN10;PVC;DN100; SDR 13,6

kom

2

35

T komad;PN10;PVC;DN125; SDR 13,6

kom

4

36

T komad;PN10;PVC;DN150; SDR 13,6

kom

12

37

T komad;PN10;PVC;DN200; SDR 13,6

kom

8

38

T komad;PN10;PVC;DN250; SDR 13,6

kom

4

39

Seddle-PVC; PN10; d140x 1"

kom

3

40

Seddle-PVC; PN10; d160x 1/2"

kom

7

41

Seddle-PVC; PN10; d250x 1/2"

kom

3

42

Vezni materijal -Vijci, Matice, Podloske...

set

1

UKUPNO VEZNI MATERIJAL
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II.3. PNEUMATSKA OPREMA
Poz

j.m.

Količ.

jed.cena

Iznos

Za sve poz.: Nabavka, transport i montaža sledeće opreme renomiranih proizvođača sa atestima
1

Upravljački orman 600x400x250mm

Kom.

1

2

Ventil blok 6 ventila
(2-bistabilna, 4-monostabilna)

Kom.

3

3

Priprenma grupa R1/2+RV-3/2

Kom.

1

4

Pneumatsko crevo d6x100m

Kom.

1

5

Pneumatsko crevo d10x25m

Kom.

1

7

Set priključaka za montažu ormana

Kom.

1

8

Prigušni nepovratni ventili 24kom

Kom.

1

UKUPNO: PNEUMATSKA OPREMA

REKAPITULACIJA - II MONTAŽNI RADOVI

II.1.

MAŠINSKI RADOVI (OPREMA)

II.2

VEZNI MATERIJAL

II.3

PNEUMATSKA OPREMA

UKUPNO
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III. ELEKTRO RADOVI (NAPAJANJE I AUTOMATIKA)

ORMAN MERNO - REGULACIONE OPREME

R.br
.
1

REFERENCA

2
3
4
5
6

TWDLCDE40
DRF
TWDXCPMFK
64
TSXCANKCD
F90T
TSXCANCA50
VW3CANCAR
R1
VW3CANTAP
2

OPIS
PLC CPU sa 24DI, 16DO rel.
Modbus Ethernet portovima
Memorijska kartica za CPU

CANopen komunikacioni kabl za
vezu frekv. Reg, sa TAP kutijom

TM2DDI16DT

8

TM2DRA16RT

Kartica za proširenje 16DO relejno

9

TM2DRA8RT

Kartica za proširenje 8DO relejno

10

TM2AMI8HT

Kartica za proširenje 8AI (4-20mA)

11

TM2AMM3HT

12

XBTGT2330

Kartica za proširenje 2AI,1AO,
0-10V,(420mA)
Panel u boji osetljiv na dodir 5,7"

13

XBTZ9980

Kabl za povezivanje panela na PLC

14

ABL8REM240
30
ABL6TS25U

Ispravljačka jedinica 24V 3A

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

kom

1

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

kom

1

kom

2

kom

2

ATV312HD15
N4

Transformator 230-400/230V
250VA
Sonda za merenje visine vodenog
stuba 0-10m, (1bar, 4-20mA) sa
originalnom kutijom i kablom 10m
Sonda za merenje pritiska
0-10bar (4-20mA)
Frekventni regulator ATV31 15KW
500V 3P EMC

kom

1

VW3A5102

Motorna prigušnica 48A

kom

1

16

17

19

1

Ukupno

CANopen komunikacioni kabl

7

18

kom

Jedinična cena

Konektor CANopen SUBD ženski

CANopen spojna kutija
Kartica za proširenje 16DI

15

Jed.
mere

.

III.1

Količ

Isporuka, izrada, transport, montaža i puštanje u rad ormana merno-regulacionog sistema sa sledećom opremom:

19

Uređaj za kondicioniranje vode, crpna stanica i rezervoari vodovoda naselja Šimanovci
20

ATV312HD11
N4

21

GV2ME07

Frekventni regulator ATV31 11KW
500V 3P EMC
Motorni prekidač 1.6-2.5A

22

GV2ME14

Motorni prekidač 6-10A

23

GV2ME20

Motorni prekidač 13-18A

24

LC1D25P7

Kontaktor 25A 3P 1NO+1NC 230V
50/60HZ
Kontaktor 32A 3P 1NO+1NC 230V
50/60HZ
Glava izbornog prekidača sa 3
stabilan položaja 1-0-1
Kontakni blok za izborni prekidač
NO+NO
Automatski osigurač C60N 1P 10A
C
Automatski osigurač C60N 1P 6A C

25

LC1D32P7

26

ZB5AD3

27

ZB5AZ103

28

A9F74110

29

A9F74106

30

A9F74332

31

A9F74340

32

A9F74310

33

LV430630

34

49813

35

ZB5AT4

36

ZB5AZ103

Automatski osigurač C60N 3P 32A
C
Automatski osigurač C60N 3P 40A
C
Automatski osigurač C60N 3P 10A
C
Prekidač In=160A, sa TM
dejstvom NS160N TM160D 3P3D
Tropolno kućište za NV osigurače
sa osiguračima, ISFT250 Tropolno
podnožje+osigurači
Glava tastera za nužno isključenje

37

AB1VV235U

Kontaktni blok tastera za nužno
isključenje, NO+NO
Stezaljka za provodnik 2,5mm

38

NSYCCOTHO

Termostat ventilatora

39

NSYCVF165M
230PF
NSYCAG291L
PF

Ventilator sa rešetkom 165m3/h
230V IP54
Rešetka za provetravanje ormana
291x291mm
Stezaljka za topljivi osigurač
4x20mm
Svetiljka u ormanu sa šuko
utičnicom
Ormansko polje 1800x1200x400 +
mont.ploča

40
41
42
43
44

AB1FU10135U
NSYLAMCS
NSYSF181240
2DP
NSYSF18640P

Ormansko polje 1800x600x400 +
mont.ploča

kom

1

kom

1

kom

3

kom

2

kom

6

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

3

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

100

kom

1

kom

1

kom

2

kom

22

kom

2

kom

1

kom

1
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45

NSY2SP184

Komplet dve bočne stranice

kom

1

46

NSYSPF12100

kom

1

47

NSYSPF6100

kom

1

48

NSYSPS4100

Prednje i zadnje postolje ormana
(1200x100)
Prednje i zadnje postolje ormana
(600x100)
Bočna postolja ormana (400x100)

49

NSYSFBKF

Pribor za spajanje ormanskih polja

50

NSYCRN6520
0
NSYMM65

Orman 600x500x200

kom

51

2

kom

1

kom

3

kom

3

kom

1

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

J.m.

Kl

kom

4

kom

2

kom

1

kom

3

kom

2

kom

10

Montažna ploča 600x500

52

Montažni materijal za izradu ormana

53

Izrada ormana

54

55

Montaža elektro opreme na objektu
(ormana, kablovskih regala, kablova
svetiljki, itd.)
Aplikativni softver za PLC

56

Aplikativni softver za Panel

57

Puštanje objekta u rad

58

Izrada projekta izvedenog objekta

UKUPNO: III.1
III.2

OPŠTA POTROŠNJA

R.br

OPIS

Jed. cena

UKUPNO

Isporuka,transport i ugradnja opreme:
1

A9F74106

Automatski osigurač C60N 1P 6A C

2

A9F74116

Automatski osigurač C60N 1P 16A C

3

A9F74332

Automatski osigurač C60N 3P 32A C

4
5
6

K1A001ACH

Grebenasti prekidač 1P 12A
Svetiljka za spoljnu montažu IP54
125W
Svetiljka sl.tipu BFN 236 "TITAN"BUCK sa fluo sijalicama kvaliteta
36/840 2x36W, IP 65
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7

Svetiljka sa dve fluo cevi za plafonsku
montažu sa rasterom

kom

8

"OG" prekidač za svetlo

kom

9

Prolazne nazidne kutije 150x100

kom

2

10

"OG" monofazna utičnica

kom

4

11

"OG" trofazna utičnica
Kablovski regali sa poklopcima 200/50
(2m)
Kablovski regali poklopcima100/50
(2m)

kom

1

kom

12

kom

3

14

Kablovski regali poklopcima50/50 (2m)

kom

16

15

Pribor za montažu kab. Regala

pauš.

1

16

Prolazne nazidne kutije 100x100

kom

4

17

Sitan montažni materijal

pauš.

1

OPIS

Jed.
mere

Kol.

12
13

2

2

UKUPNO III.2

III.3

KABLOVI

R.br
.

Referenca

Jedinič. cena
UKUPNO

Isporuka, transport i ugradnja:
1

PP00-Y 3x2,5

Energetski kabl

m

80

2

PP00-Y 5x2,5

Energetski kabl

m

6

3

PP00-Y 3x1,5

Energetski kabl

m

95

4

PP00-Y 5x2,5

Energetski kabl

m

54

5

PP00-Y 4x4

Energetski kabl

m

48

6

PP00-Y 4x6

Energetski kabl

m

40

7

PP00-Y 4x10

Energetski kabl

m

38

8

PP00 4x95
I-Y(ST)Y
1x2x0,8
I-Y(ST)Y
5x2x0,8

Energetski kabl

m

20

Signalno merni kabl

m

224

Signalno merni kabl

m

100

9
10
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11

I-Y(ST)Y
8x2x0,8

Signalno merni kabl

m

50

Traka FeZn 25x4 mm

m

90

pauš

1

12

13

Zaštitne cevi za kablove , obujmice ,
kanalice , ukrsni komadi za FeZn tr.

UKUPNO III.3

REKAPITULACIJA - III ELEKTRO RADOVI

III.1.

ORMAN MR OPREME

III.2

OPŠTA POTROŠNJA

III.3

KABLOVI
UKUPNO

IV. ZAVRŠNI RADOVI
Poz
1.

Opis radova

j.m.

Projekat izvedenog stanja tehnološko-mašinske
opreme i upustvo za rukovanje postrojenjem u dva
primerka. Obračun paušalan.
komplet

2.

Komplet alata, radnih odela i zaštitnih sredstava za dva
rukovaoca,pribora i sredstava za higijenu za probni rad
pauš.

3.

Tehnološko-mašinska i elektro-automatičarska obuka
rukovaoca Postrojenjem za vreme probnog rada u
trajanju od 30 radnih dana. Obračun po danu.
dana

količina

jed.cena

Ukupno

1

30

UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI
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ZBIRNA REKAPITULACIJA - A
UREĐAJ ZA KONDICIONIRANJE VODE

I.

GRAĐEVINSKI RADOVI

II.

MONTAŽNI RADOVI

III.

ELEKTRO RADOVI

IV.

ZAVRŠNI RADOVI
Nepredviđeni radovi 5%
na zbir I-IV
UKUPNO A :
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B/ CRPNA STANICA I REZERVOARI
I. GRAĐEVINSKI RADOVI
R.b.

A/
1

2

3

4

5

6

OPIS

J.mere

Kol.

Jed. cena

Ukupno

Zemljani radovi
Obeležavanje objekta i raščišćavanje terena u
svemu prema projektu i uputstvima Nadzora.
Obračun paušalan.
12,00 x 8,00

m2

96,00

6,80 x 11,30,00 x 1,70

m3

130,63

Nasipanje zemlje oko objekta i u objektu nakon
betoniranja sa zbijanjem u slojevima od 20cm.
Obračun po m3 u zbijenom stanju.
130,63 - 6,00x 10,50 x 0,40

m3

105,43

Utovar i odvoz viška zemlje na deponiju do 3 km
sa istovarom i razastiranjem. Obračun po m3 u
sraslom stanju.
130 ,63 - 105,43 x 1,2

m3

30,24

Nabavka i nasipanje sloja šljunka d=10cm ispod
poda CS i zaštitnog trotoara, sa ručnim
zbijanjem. Obračun po m3.
((6,00x10,50+(2x10,90+2x8,40)x
1,00))x0,10

m3

10,16

h

24,00

Mašinski iskop zemlje III kategorije sa ručnom
doradom ivica. Obračun po m3 u sraslom stanju.

Crpljene vode po potrebi, radi snižavanja nivoa
podzemne vode tokom izrade temelja.
Obračun po satu.
UKUPNO:

B/
1

2

Betonski i arm. bet. radovi
Betoniranje temelja objekta betonom MB30 sa
izradom oplate (3m2 opl. po m3 betona) u
svemu po projektu,
Obarčun po m3.
0,6x(5,8x3 +11,30x2) x 0,60

m3

9,00

Betoniranje temeljnih zidova zajedno sa donjim
serklažem
vodonepropusnim
mašinskim
betonom MB30 sa oplatom (6m2 opl. /m3
betona). Obračun po m3.
(10,90x2+6,00x3)x1,10x0,20

m3

8,76
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Betoniranje sloja mršavog betona ispod podova
debljin 5cm. Obračun po m3.
10,50x6,00x0,05

m3

1,35

Betoniranje podne ploče d=20cm vodonepropusnim betonom MB30. Obračun po m3.
10,50 x 6,00 x 0,20

m3

9,45

Betoniranje stubova objekta betonom MB30 sa
izradom oplate (16m2 opl./m3 betona).
Obračun po m3.
020x0,20x3,00x13

m3

1,56

Betoniranje arm. betonskih greda betonom
MB30 sa oplatom (10m2 opl./m3 betona).
Obračun po m3.
0,20 x 0,25 x 2,00 x 4

m3

0,40

Betoniranje
nadvratnika i nadprozornika
betonom MB30 sa oplatom (8m2 oplate / m3
betona). Obračun po m3.
0,20 x 0,20 x (1,10 x 5 + 1,50)

m3

0,28

Izrada tavanice od fert gredica sa ispunom
d=16cm i AB pločom d=4cm. U ceni su i serklaži,
potrebna skela i oplata.Obračun po m2.
10,90 x 6,40

m2

69,76

Betoniranje podne ploče pomoćnih prostorija
betonom
MB30
debljine
d=15cm
sa
potrebnomskelom i oplatom. Obračun po m2
3,20 x 6,40

m2

20,48

Betoniranje armirano betonskog stepeništa
betonom MB30 komplet sa potrebnom oplatom.
Obračun po m2
1,60 x 1,60

m2

2,56

Betoniranje zaštitnog trotoara oko objekta
betonom MB20, debljine d=10cm, na tampon
sloju peska d=10cm, sa dilatacijama na 1m.
Obračun po m2
(12,90 + 6,40) x 2 x 1,00

m2

38,60

Nabavka, sečenje i ugradnja armature prema
planu armature i specifikaciji. Obračun po kg.
- binor
- glatke
- rebraste
- mreže

kg.
kg.
kg.
kg.

214,63
236,81
926,12
583,14
UKUPNO
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C/
1

2

3

4

5

6

7

Zidarski radovi
Zidanje nosećih zidova d = 20 cm giter blokom
u produžnom malteru MM=5MO=15.
Obračun po m3.
(6,00x3+10,30x2)x3,00x 0,20

m3

23,16

Zidanje pregradnih zidova d=12 cm u produžnom malteru MM=5MO=15. Obračun po m2.
2,80 x 3,00 x 2

m2

16,80

Zidanje zidova "na kant" d=6cm u cementnom
malteru, MM=5MO=15. Obračun po m2.
(6,40 + 11,02) x 1,oo x 2

m2

34,84

Malterisanje unutarnjih zidova objekta slabim
produžnim malterom sa predhodnim prskanjem
cementnim mlekom. Obračun po m2.
(6,00x4+10,30x2+2,80x4)x3,00

m2

176,40

Malterisanje betonskih zidova objekta slabim
produžnim malterom sa predhodnim prskanjem
cementnim mlekom. Obračun po m2.
(6,00x2+7,50x2)x1,10

m2

29,70

Malterisanje plafona objekta slabim produžnim
malterom sa predhodnim prskanjem cementnim
mlekom. Obračun po m2.
6,00 x 10,30

m2

61,80

Izrada cementne košuljice preko izolacije od
mineralne vune, armirane univerzal pletivom
d = 5cm. Obračun po m2
2,80 x 2,28

m2

6,38
UKUPNO

D/
1

Pokrivački radovi
Kompletna izrada krovne konstrukcije od
rezane građe po projektu sa podaščavanjem,
ter hartijom, sa letvisanjem krovnih površina i
postavljanjem falcovanog crepa ili aluminijskog
lima sa poklopnicama.
Obračun po osnovi objekat (m2)
10, 90 x 6,40

m2

69,70
UKUPNO

E/
1

Izolaterski radovi
Izrada horizontalne i vertikalne hidro izolacije
od tri sloja " kondora" sa varenjem spojnica.
Obračun po m2.
(11,30x3+13,00x2+ 6,65x2+5,60)x0,25+3,00x15,00

m2

64,70
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2

Izrada termo izolacije od 5 cm mineralne vune
na podu kancelarije i na ploči iznad prizemlja.
Obračun po m2.
2,80 x 2,28 +6,40 x 10,90

m2

76,15
UKUPNO

F/
1

2

3

Stolarski radovi
Nabavka i ugradnja dvokrilnih termoizolovanih
vrata od PVC-a komplet sa ramom i okovom.
Obračun po komadu.
dim 160 x 255
dim 120 x 205 + 50

kom
kom

1,00
1,00

Nabavka i ugradnja jednokrilnih unutarnjih
punih drvenih vrata komplet sa ramom i
okovom. Obračun po komadu.
dimenzija 70 x 205

kom

2,00

Nabavka i montaža prozora od PVC-a sa
termopan staklom i okovom. Obračun po kom.
dim 180 x 140
dim 120 x 140
dim 80 x 80

kom
kom
kom

1,00
1,00
3,00
UKUPNO

G/
1

Limarski radovi
Nabavka materijala, izrada i montaža oluka od
pocink. lima d = 0,55 mm, r š 50 cm. U cenu
uračunati i držači oluka i skela. Obračun po m'
11,50 x 2 + 3,50 x2

m1

30,00
UKUPNO

H/
1

2

Molersko fasaderski radovi
Izrada " demit " fasade od 8 cm stiropora,
mrežice i lepka preko svih spoljnih površina u
boji po izboru investitora. Obračun po m2.
(10,90 + 6,40) x 3,20 x 2

m2

110,72

Bojenje svih unutarnjih površina posnom bojom
po izboru investitora. obračun po m2.
- zidovi
- plafoni

m2
m2

206,10
61,80
UKUPNO

I/
1

Podopolagački radovi
Nabavka materijala i postavljanje laminata u
kancelariji. Obračun po m2.
2,42 x 2,80

m2

6,78
UKUPNO

28

Uređaj za kondicioniranje vode, crpna stanica i rezervoari vodovoda naselja Šimanovci

REKAPITULACIJA - I. GRAĐEVINSKI RADOVI

A/

ZEMLJANI RADOVI

B/

BETONSKI I A/B RADOVI

C/

ZIDARSKI RADOVI

D/

POKRIVAČKI RADOVI

E/

IZOLATERSKI RADOVI

F/

STOLARSKI RADOVI

G/

LIMARSKI RADOVI

H/

MOLERSKO-FASADERSKI RADOVI

I/

PODOPOKRIVAČKI RADOVI

UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI
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II. CEVOVODI I MONTAŽNI RADOVI
R.b

OPIS

J.m-

Kol.

Krčenje drveća (5 komada sa stablom do Ø20cm), i
šiblja na površini na kojoj će se izvoditi radovi, sa
odvozom na deponiju do 3 km, istovarom i
razastiranjem. Obračun po m2.

m2

1865

Skidanje humusa na površinama gde će se graditi
temelji rezervoara, crpna stanica (CS) i pristupni
put, u sloju od 20cm. Obračun po m2.

m2

387

Geodetsko obeležavanje položaja svih građevinskih
objekata koji se grade na lokaciji izvorišta, kao i
poveznih cevovoda. Obračun paušalan.

pauš.

Jed. cena

Ukupno

A/ PRIPREMNI RADOVI
1

2

3

4

Obeležavanje i utvrđivanje (kolčenje) tačnog
položaja čvorova cevovoda i drugih instalacija na
izvorištu i njihova zaštita od oštećenja.
Obračun po komadu.
UKUPNO :

kom

21

Mašinski iskop u obliku rova za polaganje poveznih
cevovoda u zemljištu III kat., širine 60cm i dubine
od 1,0 do 1,4m. Otkopanu zemlju odbaciti na daljinu
od 1m od ivice rova. U cenu uračunati razupiranje.
Obračun po m3 zemlje u staslom stanju.

m3

278,23

Ručni iskop rova u zemljištu III kategorije na
deonicama i mestima gde je onemogućen pristup
rovokopaču, širine 60cm i dubine od 1,20m.
Obračun po m3.

m

Ručno planiranje dna rova sa tačnošću ±2cm.
Obračun po m2.

m

Zatrpavanje rovova nakon polaganja cevovoda i to
najpre delimično (opterećivanje), a nakon izvršenog
ispitivanja potpuno zatrpavanje sa nabijanjem u
slojevima do postizanja prirodne zbijenosti.
Obračun po m3 u sraslom stanju.

.___________________

B/ ZEMLJANI RADOVI
1

2

3

4

5

6

3

36,8

2

186

m

3

290,68

Nabavka, doprema na gradilište, raznošenje i
polaganje peska u rov u sloju od 10cm, sa ručnim
zbijanjem. Obračun po m3.

m3

24,35

Odvoz viška zemlje na deponiju sa istovarom i
razastiranjem na udaljenost do 3km.
Obračun po m3 zemlje u sraslom stanju.

m

3

30,44
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7

Crpljenje (snižavanje nivoa) podzemne vode, po
potrebi, do ispod kote iskopa za sve vreme
izvođenja radova. Nivo podzemne vode kreće se od
0,8-1,0m ispod površine terena u proleće, do 1,52,0m u jesen. O crpljenju podzemne vode vodi se
dnevnik crpljenja koji svakodnevno overava
Nadzorni organ. Obračun po satu rada pumpe.
UKUPNO :

h

64

Ø110 mm

m

58,2

Ø140 mm

m

57,5

Ø225 mm

m

131,9

Ø250 mm

m

41,5

Ø110 mm

kom

11

Ø140 mm

kom

16

Ø225 mm

kom

15

Ø250 mm

kom

7

kg

4182,8

Ø250 mm

kom

2

Ø200 mm

kom

10

Ø150 mm

kom

1

Ø125 mm

kom

16

.___________________

C/ HIDROMAŠINSKI RADOVI
1

2

3

4

Nabavka, dopremanje i polaganje polietilenskih cevi
PE"100" NP 10bara.Cevi se međusobno spajaju
elektrofuzionim zavarivanjem, a na mestima
čvorova pomoću tuljaka ili specijalnih spojnica od
nodularnog liva. Obračun po m'.

Nabavka i sučeono zavarivanje tuljaka sa čeličnom
prirubnicom. Obračun po komadu.

Nabavka, dopremanje i montaža fazonskih komada
od nodularnog liva sa "epoksi" zaštitom u plavoj boji
Cena obuhvata neophodan zaptivni materijal i
odgovarajuće pocinkovane vijke.
Obračun po kg.
Nabavka
i
ugradnja
pljosnatih
zatvarača
renomiranog proizvođača, Ductil NP 10 bara, sa
gumenim klipom, sa svim potrebnim spojnim
materijalom. Obračun po komadu.
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5

6

7

8

9

10

11

Pz Ø100 mm

kom

7

Ugradbena garnitura (sa kapom)

kom

29

Ø150 mm

kom

1

Ø125 mm

kom

2

Ø125 mm

kom

2

Ø150 mm

kom

2

Nabavka i ugradnja MJ-E komada Ø 200 sa
spojnim materijalom, na spoju sa postojećim
cevovodom. Obračun po komadu.

kom

2

Ø200 mm

kom

1

Ø125 mm

kom

1

Q/H = 25l/s, 60m, 22kW

kom

1

Q/H = 15l/s, 60m, 13kW

kom

1

Q/H = 10l/s, 60m, 9,20kW

kom

1

Nabavka i montaža muljne utapajuće pumpe tipa
npr. "Pleuger", "Vogel" ili druge u toj klasi
karakteristika Q=100l/min, H=5-10m.
Obračun po komadu.

kom

1

Radionička izrada SP(FF) komada od čeličnih
bešavnih cevi Dn133mm sa navarenim čeličnim
mufom za povezivanje sa kompenzacionom
posudom. Obračun po komadu.

kom

2

Nabavka i ugradnja nepovratnih ventila od duktilnog
liva za radni pritisak 10bara.
Obračun po komadu.

Nabavka i montaža MDD-B (Min - AGH ili drugog
renomiranog proizvođača) livenih kompenzcionih
komada,
zajedno
sa
potrebnim
spojnim
materijalom. Obračun po komadu

Nabavka i montaža elektromagnetnog merača
protoka tip npr. "Siemens", "Flomag" ili drugog
proizvođača istih karakteristika. U cenu je
uračunata sva potrebna oprema za daljinsko
očitavanje protoka, kao i troškovi njenog
instaliranja. Obračun po komadu.

Nabavka i ugradnja utapajućih pumpi u plaštu koje
se montiraju paralelno na betonskim stopama za
rad pojedinačno ili u sistemu, tip "Pleuger" ili
drugog proizvođaća istih karakteristika.
Obračun po komadu.
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12

13

14

15

Nabavka, montaža i povezivanje prekidne komore
(posude) sa membranom zapremine V=500litara za
radni pritisak 10bara. Cena obuhvata i povezni
cevovod sa potrebnim spojnim materijalom

kom

1

Nabavka i ugradnja točeće slavine Ø1/2" za
uzorkovanje vode i kontrolu rezidualnog hlora.
Obračun po komadu.

kom

1

Nabavka i montaža elektromotornog zatvarača
Ø200 tipa "VAG", "Erhart" ili drugog u toj klasi. U
cenu je uračunat sav potreban zaptivni i spojni
materijal. Obračun po komadu.

kom

1

AK zaštita i farbanje poveznog cevovoda hidro
mašinske opreme plavom bojom sa pripremom
podloge. Obračun paušalan.
UKUPNO :

pauš.

.___________________

D/ ŠAHTOVI
1

Mašinski iskop zemlje III kategorije sa ručnom
doradom ivica i odvozom zemlje na deponiju.
Nabavka i nasipanje sloja šljunka ispod podne
ploče d = 10 cm. Betoniranje tampona bet. d=5cm
MB 10 ispod podne ploče. Betoniranje podne ploče
d=20cm, zidova d=20cm i gornje ploče šahta
d=15cm vodonepropusnim betonom MB 30, sa 135
kg armature i potrebnom oplatom (prosečno 9m2
opl./m3 betona). Nabavka i ugradnja tri penjalice i
šaht poklopca za laki saobraćaj Ø 60 cm. Ručno
nasipanje i nabijanje zemlje oko šahta nakon
betoniranja i demontaže oplate. Obračun po
komadu šahta za sav rad i materijal.
Šaht dimenzija 240 x 170 x 165 cm. unutr. mera.

kom

1

Šaht dimenzija 180 x 170 x 160 cm. unut. mera

kom

1

Šaht dimenzija 120 x 110 x 140 cm. unut. mera
UKUPNO

kom

2

.___________________

E/ KANALIZACIONA MREŽA
1

2

3

Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije, širine
0,60m i dubine prema podužnom profilu za
polaganje kanalizacionih cevi. Obračun po m3.

m

Ručno planiranje rova sa tačnošću ±2cm.
Obračun po m2

m

Nabavka, doprema i razastiranje peska po dnu rova
u sloju od 10cm, sa ručnim zbijanjem.
Obračun po m3.

m

3

30,6

2

40,3

3

4,03
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4

5

6

7

8

9

Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa sa zbijanjem u
slojevima od 30cm do postizanja prirodne zbijenosti
Obračun po m3 u sraslom stanju.

m

26,57

Odvoz viška zemlje na deponiju udaljenosti do 5km,
sa istovarom i razastiranjem. Obračun po m3
zemlje u sraslom stanju.

m3

4,03

Izrada betonskih šahtova MB30 armiranih sa Q365
u zidovima i R Ø10/10 u gornjoj ploči. U gornjoj
ploči ugraditi liveno-gvozdene poklopce nosivosti
15t kao i dve liveno-gvozdene penjalice. Cena
obuhvata i potrebnu oplatu. Šaht uraditi od
vodonepropusnog betona, a kinete obraditi
sitnozrnim cementnim malterom. Obračun po kom.

kom

6

Nabavka i polaganje PVC kanalizacionih cevi klase
S-20 Ø200 u gotov rov. Obračun po m'.

m

153,3

Izgradnja izlivne građevine cevovoda u kanal,
betoniranjem dna i stranica kanala betonom MB20
prema datom detalju. Obračun po m2.

m

14

kom

2

Nabavka i ugradnja žabljeg poklopca Ø200mm.
Obračun po komadu.
UKUPNO :

3

2

.___________________

F/ DEZINFEKCIJA VODE
1

Demontaža postojećeg hlorinatora i prateće opreme
u staroj crpnoj stanici i njegova ponovna montaža u
objektu nove crpne stanice, sa montažom injektora
na potisne cevovode (za naselje i fabriku "Boš").
Obračun za komplet radove sa testom (probom).

kom

1

.___________________

UKUPNO :
G/ OSTALI RADOVI
1

2

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

m

288,6

Geodetsko snimanje izvedenog stanja od strane
ovlašćenog geodetskog biroa i kartiranje vodovoda,
tj. izrada elaborata sa unošenjem podataka u KATKOM. Obračun po m'.

m

439,9

.___________________

UKUPNO :
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REKAPITULACIJA - II. CEVOVODI I MONTAŽNI RADOVI

A/

PRIPREMNI RADOVI

B/

ZEMLJANI RADOVI

C/

HIDROMAŠINSKI RADOVI

D/

ŠAHTOVI

E/

KANALIZACIONA MREŽA

F/

DEZINFEKCIJA VODE

G/

OSTALI RADOVI
UKUPNO CEVOVODI I MONTAŽNI RADOVI
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III. ELEKTRO RADOVI
R.b.

OPIS

J. m.

Kol.

Jed. cena

Ukupno

A/ Razvodni ormani
1

Isporuka, transport, šemiranje, montaža i
povezivanje komandno razvodnog ormana CS
dimenzija 1800x1600x400mm izrađenog od dva
puta dekapiranog lima, ofarbanog temeljnom i
plastificiranom bojom, sa sledećom opremom:
- frekventni regulator SK 2403, 11kW "Emerson"
ili drugog proizvođača istih karakteristika

kom

1

- frekventni regulator SK 3401, 15kW "Emerson"
ili drugog proizvođača istih karakteristika

kom

1

- frekventni regulator SK 2403, 26kW "Emerson"
ili drugog proizvođača istih karakteristika

kom

1

Nivometar Q2 EV 2M "MAC" ili druge marke, istih
karakteristika, komplet sa tri nivo sonde.

kom

2

Glavni prekidač ormara sa termičkom zaštitom
MC1N-A 160, 50 kA "SCHRACK" ili drugi istih
karakteristika.

kom

1

1.6

Prekidač GS 40-10-U

kom

1

1.7

Prekidač GS 25-10-U

kom

1

1.8

Prekidač GS 51-10-U

kom

4

1.9

Jednopolni kontaktor BZ 3236 4714 "SCHRACK"
ili drugi istih karakteristika

kom

4

Pomoćni rele EPR "ELBA" ili drugi istih
karakteristika

kom

7

Foto rele sa sondom EPR "ELBA" ili drugi istih
karakteristika

kom

1

Vremenski rele sa kašnjenjem
"TRACON" ili drugi istih karakteristika

kom

2

kom

3

kom

30

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

TIR

Tropolni automatski osigurači (25-50
"SCHRACK" ili drugi istih karakteristika
Jednopolni
automatski
osigurači
"SCHRACK" ili drugi istih karakteristika

032

A)

(6-25A)

1.15

Automatski osigurač B10 (16) A

kom

8

1.16

Signalne sijalice 24 V

kom

6
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1.17

Signalne sijalice 230 V

kom

4

1.18

Potporni izolatori, bakarne sabirnice, provodnici,
kabl papučice, redne stezaljke, POK kanali i ostali
sitan nepomenut i potrošni materijal

kmpl

1

Prepravka postojećeg razvodnog ormana crpne
stanice izradom suvih završnica na 2 kabla PP00
A 4x150, komplet sa 12 CU papučica - svođenje
novog napojnog voda sa STS. Izrada 2 nova
izvoda 1kV ugradnjom visokoučinskih nogastih
osigurača: NVO 160 sa umecima 125A komada 6

kmpl

1

2

UKUPNO A

B/ Kablovski razvod i spoljašnje osvetljenje
1

2

3

4

5

6

Ručni iskop rova u zemljištu III kategorije sa
zatrpavanjem i zbijanjem u slojevima.
Podbušivanje puta u dužini od 5m sa iskopom
radnjih jama i sa iaporukom i postavljanjem dve
zaštitne PVC cevi Ø110mm/5m.

m

320

kmpl

1

PP00 A 4x150mm2

m

70

PP00 A 4x95mm2

m

50

PP00 A 4x70mm2

m

25

PP00 Y 4x10mm2

m

80

PP00 Y 3x4mm2

m

280

PP00 Y 3x1,5mm2

m

194

Isporuka i polaganje kablova, pretežno u već
pripremljen rov i kablovsku kanalizaciju, kao i
delimično u stubove javne rasvete i na zidove
rezervoara po odstojnim obujmicama, sa izradom
završnica i povezivanjem, i to:

Isporuka čeličnog stuba (bez ankera) neto visine
8m, ofarbanog temeljnom i RAL sivom bojom u 2
sloja, sa priključnim pločama i sa po 2 FRA
osigurača 10A.

kom

4

Isporuka, montaža i povezivanje priključne kutije
IP 66 za ulaz/izlaz kabla javne rasvete sa 3-5 FRA
osigurača 10A. Montaža na zid rezervoara ili zid
objekta, komplet sa uvodnicama (svi uvodi odole).

kom

4

Isporuka i postavljanje PVC cevi Ø63mm, dužine
3m (kroz šljunčanu posteljicu i budući betonski
temelj rezervoara) za prolaz kablova rasvete.

kom

2
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7

Isporuka, montaža i povezivanje svetiljki
spoljašnje rasvete na već pripremljene stubove ili
na zid rezervoara, odnosno objekat CS, i to:
- Treptač 230 V

kom

3

- Svetiljka Tempo RVP251 A/45 sa sijalicom SONTPP150W "FILIPS" ili druga istih karakteristika.

kom

13

- Svetiljka Tempo RVP351 A/47.5 sa sijalicom
SON-TPP250W
"FILIPS"
ili
druga
istih
karakteristika.

kom

8

UKUPNO B

C/ Elektro instalacija crpne stanice
1

2

3

Isporuka i ugradnja perforiranih kablovskih regala
sa poklopcem - dužine 2m, i to:
- PNK 100

m

6

- PNK 50

m

10

Isporuka i ugradnja i povezivanje provodnika u zid
ispod maltera, na zid po obujmicama, u već
pripremljene PNK regale ili u elemente mehaničke
zaštite (zaštita uračunata u cenu).
- PP00 - Y 4x10mm2

m

15

- PP00 - Y 4x4 mm2

m

30

- PP00 - Y 3x2 mm2

m

15

- PP00 - Y 1x35 mm2

m

5

- PP-Y 3x1,5

m

100

- PP-Y 3x2,5

m

100

- PP-Y 5x2,5

m

15

- LYSTY 2x0,5

m

15

- UTP kat. 6

m

15

Isporuka, ugradnja i povezivanje elektro galanterije u zid, odnosno na zid zavisno od namene
prostorije, i to:
- Jednopolni instalacioni prekidač uzidni

kom

2

- Jednopolni instalacioni prekidač OG

kom

1

- Naizmenični instalacioni prekudač OG

kom

2

- Brodska armatura

kom

6

- Plafonjera PL 100-200W.230V

kom

2
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- Protivpanična svetiljka 2x8W.230V, autonomija
napajanja 1 čas

kom

2

- Jednofazna priključnica uzidna

kom

3

- Jednofazna priključnica OG vodonepropusna

kom

6

- Trofazna priključnica uzidna OG vodonepropus.

kom

1

- Telefonska utičnica za montažu u zid

kom

1

kom

1

- Priključna telefonska
montažu u zid

kutija

za

spoljašnju

UKUPNO C

D/ Uzemljenje, izjednačenje potencijala i gromobranska inst.
1

2

3

4

5

Isporuka, montaža i povezivanje glavne sabirnice
za izjednačenje potencijala (GSIP) u mašinskoj
sali crpne stanice. Sabirnicu izraditi trakom FeZn
25x4mm postavljenu na visini od cca 1m iznad
poda, na potporama na zid od opeke. Na
sabirnicu povezati sve metalne mase u mšinskoj
sali trakom FeZn 20x3mm postavoljenom po podu
ili na drugi pogodan način.

kmpl

1

Postavljanje na fasadu crpne stanice kutije za
merni spoj i preko nje formirati PE sabirnicu
komandno razvodnog ormana crpne stanice
kablom PP00-Y 1x35mm2.

kom

1

U temelje objekata i rovove zajedno sa kablovima
položiti traku FeZn25x4mm i formirati uzemljivač
objekta međusobnim spajanjem.
Obračun po m' trake.

m

Izrada uzemljenja čeličnih rezervoara za vodu
vijčanom vezom trake FeZn 25x4mm na rezervoar

kom

2

- Traka FeZn 25x4mm, uzemljivač-merni spoj

kom

8

- Traka FeZn 20x3mm, od mernog spoja do krovne hvataljke, po krovu i slemenu na potporama

kom

50

- Zidna potpora sa navojem JUS A N.B4.925

kom

8

- Krovna potpora za crep JUS B N.B4.922

kom

12

- Obuhvatnik za sleme JUS N.B4.920

kom

10

- Ukrsni komad traka-traka JUS N B4.936

kom

18

- Kutija za merni spoj JUS N.B4.912

kom

4

320

Isporuka, ugradnja i povezivanje elektro materijala
za izradu gromobrana crpne stanice, i to:
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6

- Stezaljka za oluk JUS N.B4.908

kom

4

- Obuhvatnik za slivnik JUS N.B4.914

kom

2

Ispitivanje električne i gromobranske instalacije i
izdavanje atesta. Obračun paušalan.

pauš
UKUPNO D

REKAPITULACIJA - III. ELEKTRO RADOVI

A/

RAZVODNI ORMANI

B/

KABLOVSKI RAZVOD I SPOLJNO OSVETLJENJE

C/

ELEKTRO INSTALACIJA CRPNE STANICE

D/

UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA

UKUPNO ELEKTRO RADOVI CS
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IV. ČELIČNI REZERVOARI
IV.1 GRAĐEVINSKI RADOVI
R.b.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

OPIS

J.mere

Kol.

Obeležavanje objekta i raščišćavanje terena u
svemu prema projektu i uputstvima Nadzora.
Obračun paušalan.
11,50x11,50x3,14x0,25

m2

103,82

Mašinski iskop zemlje III kategorije sa ručnom
doradom ivica i odvozom zemlje na deponiju do
3 km. Obračun po m3.
11,30x11,30x3,14x025x1,00
+7,30x7,30x3,14x0,25x1.50x0,333

m3

79,34

Mašinsko nabijanje podtla vibro sredstvima do
zbijenosti 100% po Proktoru.
Obračun po m2
11,30x11,30x3,14x0,25

m2

100,24

Nabavka, doprema i nasipanje sloja šljunka
ispod temelja i zaštitnog trotoara rezervoara u
sloju d = 80 do 150 cm sa zbijanjem težim vibro
sredstvima u slojevima od 30 cm do 100 %
zbijenosti po Proktoru.
Obračun po m3.
79,34 - 100,24 x 0,20

m3

59,30

Nabavka i nasipanje sloja rizle ispod temelja i
zaštitnog trotoara d = 15 cm.sa zbijanjem vibro
sredstvima do 100 % zbijenosti.
Obračun po m3.
100,24 x 015

m3

15,04

h

24,00

Jed. cena

Ukupno

Crpljenje vode po potrebi radi snižavanja nivoa
podzemnih voda u toku izrade tampona šljunka.
Obračun po satu rada pumpe.
Betoniranje tampona betonom MB10 u sloju
d=5cm preko rizle. Obračun po m2.
11,30x11,30x3,14x0,25

m2

132,66

Betoniranje temeljne ploče rezervoara zajedno
sa obodnim serklažem a/b betonom MB 30, i
ugradnjom četiri repera za praćenje sleganja.
Obračun po m3.
7,30x7,30x3,14x0,25x0,30

m3

12,55

kom

1,00

Betoniranje spoljnjeg repera dim. 40x40x60 cm.
betonom MB 20 sa oplatom, na mestu koje
odredi Nadzorni organ.
Obračun po komadu.
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10

11

Betoniranje zaštitnog trotoara oko objekta
debljine 12cm u padu 2% betonom MB20.
Obračun po m2.
(11,30x11,30-7,30x7,30)x3,14x0,25
Nabavka, doprema, sečenje
armature po specifikaciji

i

m2

58,40

kg.

658,00

J.mere

Kol.

ugradnja

ZA JEDAN REZERVOAR

UKUPNO :

ZA DVA REZERVOARA

UKUPNO

. _________________

IV.2. MONTAŽNI RADOVI
R.b
1

OPIS
Nabavka materijala, izrada elemenata i montaža
čeličnog rezervoara za pijaću vodu. Korisna
zapremina 250m3. Rezervoar je vertikalni. Radni
pritisak je atmosferski. Prečnik rezervoara : 6600
mm, Cilindrična visina : 8200 mm. Debljina zida
6mm. Konstruktivni materijal: Č.0361.
Anti korozivna zaštita: Odmašćivanje, a potom
peskarenje do stepena SA2,5. Unutrašnja boja:
Epoven nanešena u tri sloja, ukupna d= 300µm.
Spoljašnja boja: 1. sloj Rezistol EZP miox oksidno
crveni, debljina 60 µm;
2.sloj Rezistol EDBS miox RAL7035,debljina 60 µm
3. sloj Rezistol emajl 2K PUR RAL 5015, d= 80 µm
Izolacija rezervoara je plašt sa 100mm mineralne
vune, opšiveno sa aluminijumskim limom 0,7mm.
Oprema rezervoara - konekcije na rezervoaru:
DN 200/PN10 x 3kom (punjenje, pražnjenje, preliv);
DN 250/PN10 x 1 kom (pražnjenje za pranje filtra);
Revizioni otvori 2 kom. : DN 500mm.
Spoljne merdevine sa leđobranom i ogradom na
krovu. Rezervoar se montira na gotov temelj.
U cenu ulazi i izrada projekta izvedenog rezervoara
sa svim radioničkim crtežima i detaljima.
Obračun po komadu za kompletan rad i materijal.

kom

2

Jed. cena

Ukupno

.___________________

UKUPNO :
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REKAPITULACIJA - IV. ČELIČNI REZERVOARI

IV.1

GRAĐEVINSKI RADOVI

IV.2

MONTAŽNI RADOVI

UKUPNO:

ZBIRNA REKAPITULACIJA - B
CRPNA STANICA I REZERVOARI

I

GRAĐEVINSKI RADOVI

II

CEVOVODI I MONTAŽNI RADOVI

III

ELEKTRORADOVI

IV

ČELIČNI REZERVOARI
Nepredviđeni radovi 5%
na zbir I-IV

UKUPNO B :
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KONAČNA REKAPITULACIJA
===========================

A

UREĐAJ ZA KONDICIONIRANJE VODE

B

CRPNA STANICA I REZERVOARI

SVE UKUPNO (A+B)

Slovima: ________________________________________________________________

P O N U Đ A Č:
___________________________
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