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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број: ЈН ОП IX-003-5 су РАДОВИ на
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ у Сремским Карловцима
Назив и ознака из ОРН: 45232431 -„пумпне станице за отпадне воде“
2. Партије
Набавка није обликована по партијама
ЈН OП IX-003-5
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, евентуалне додатне услуге и сл.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ

јеd.
mere

količina

m³

52,50

1.02

Nabavka, dovoz i ugrađivanje peska za formiranje tampona
ispod novih potisnih cevi i pokrivanje cevi do + 30 cm iznad
vrha cevi. Nosivost treba da iznosi Me>15 Mpa. Predviđen
materijal za posteljicu i pokrivanje cevi je pesak tipa
"Dunavac". Obračun po m³

m³

19,25

1.03

Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju grubo
rasplaniranje zemlje na deponiji. Obračun po m³

m³

19,25

1.04

Zatrpavanje radne jame. Zatrpavanje se vrši u slojevima d=20
cm sa nabijanjem pored zidova bazena. Najmanja zahtevana
zbijenost je 92 % po Proctoru. Pozicijom je obuhvaćen i
utovar i prevoz zemlje sa privremene lokalne deponije sa
udaljenosti od 5 - 10 m.
Obračun po m³ ugrađene i nabijene zemlje.

m³

33,35

h

168,00

m3

1,20

Redni
broj
1)

1.01

1.05
2)
2.01

VRSTA RADOVA
ZEMLJANI RADOVI
Kombinovani iskop zemlje II kategorije za formiranje radne
jame između objekta crpne stanice i izlivnog šahta - mašinski
50 %, ručni 50%, sa odlaganjem iskopane zemlje 5 m od
jame. Ispod drugog metra dubine iskop vršiti isključivo
ručnim alatom. Između drugog i trećeg metra dubine se nalaze
potisne cevi kojima se otpadna voda potiskuje iz crpne
stanice, kojima treba obezbediti stabilnost pre nego što se
demontiraju. Jamu kopati do 0.5 m ispod potisnih cevi. Ivice
jame formirati vertikalno i obezbediti drvenom oplatom.
Približne dimenzije jame su B x L / H = 5.6 x 4.0 / 3.0 m.
Obračun po m³ iskopa.

Obračun po času efektivnog rada.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Rušenje gornje ploče izlivnog šahta dimenzije 3.0 x 2.5 / 0.15
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m. Ploča je izrađena od armiranog betona. Prilikom rušenja
ploče, obezbediti unutrašnjost šahta drvenom oplatom koja će
primiti betonski šut i onemogućiti zatrpavanje kinete šahta.
Pre rušenja demontirati čelične elemente ograde i tablastih
ustava (2 kom ) koje su postavljene iznad ploče.Krajeve
armature iz zidova šahta sačuvati radi nastavka zidova nadvišenje postojećeg šahta.
Poz obuhvata prikupljanje šuta, utovar i odvoz na deponiju.
Obračun po m³ srušenog armiranog betona.

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

Rušenje vertikalnih zidova komore za tablaste ustave u
izlivnom šahtu Zidovi su izrađeni od armiranog betona. Pre i
za vreme rušenja demontirati čelične elemente tablastih
ustava (2 kom ) koje su postavljene unutar komore.
Poz obuhvata prikupljanje šuta, utovar i odvoz na deponiju.
Radovi se vrše na visini od 0 - 6.0 m od kinete.
Obračun po m³ srušenog armiranog betona.
Betoniranje/nastavljanje armiranobetonskih zidova izlivnog
šahta, prema opštem opisu, betonom MB 40, kategorije B.II,
marka vodonepropusnosti V8.
Poz obuhvata nabavku, prevoz i ugradnju betona i nabavku,
ugradnju i demontažu glatke oplate (≈28 m2). Radovi se vrše
na visini od 2.9 - 4.2m od terena. Obračun po m³ ugrađenog
betona. *zidovi d=20 cm
Betoniranje armiranobetonske gornje ploče izlivnog šahta.
Betoniranje se vrši prema opštem opisu, betonom MB 40,
kategorije B.II, marka vodonepropusnosti V8. Prilikom
betoniranja ploče ostaviti otvore prema projektu.
Poz obuhvata nabavku, prevoz i ugradnju betona I nabavku,
ugradnju I demontažu glatke oplate i ugradnju i demontažu
podupirača. Radovi se vrše na visini od 4.2m od terena.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
Betoniranje armiranobetonskih zidova nove komore za
tablastu ustavu i ustave (dve) od šandor talpi, unutar izlivnog
šahta, prema opštem opisu, betonom MB 40, kategorije B.II,
marka vodonepropusnosti V8. Jedna strana komore je
samostojeće zidno platno dimenzija HxB /d 7.2 x 1.4 /0.15m.
Druga strana komore je zidno platno prislonjeno/ankerovano
uz zid šahta, dimenzije H x B / d 7.2 x 1.1 / 0.10 m. u oba zida
se ugrađuju standardni U 80 profili koji su ankerovani u zidna
platna i to 4 x 7.2 m.
Poz obuhvata nabavku, prevoz i ugradnju betona i nabavku,
ugradnju i demontažu glatke oplate (≈28 m2) kao i nabavku i
ugradnju čeličnih profila U80 mm. Radovi se vrše na visini od
0 - 6.0 m od kinete. Obračun po m³ ugrađenog betona.
Nabavka i ugradnja ab pravougaonih koruba svetle mere 40 x

ЈН OП IX-003-5

m3

3,00

m3

2,50

m³

0,90

m³

2,35

m

2,00
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40cm (poprečni presek). Korube se ugrađuju privremeno na
kinetu potisa iz crpne stanice i to tako da se otvorena strana
polaže na kinetu, dok je dno korube okrenuto prema gore
pokrivajući kinetu. Korube se spajaju sa kinetom i međusobno
cementnim malterom formirajući zaštitnu konstrukciju
prilikom izvođenja radova unutar šahta. Nakon završetka svih
radova korube se uklanjaju i čiste se ostaci od cementnog
maltera. Poz obuhvata nabavku, prevoz i ugradnju ab koruba.
Obračun po m ugrađenih koruba.

2.07

Izrada armiranobetonskog zida ulivnog šahta za
pozicioniranje automatske rešetke, prema opštem opisu,
betonom MB 40, kategorije B.II, marka vodonepropusnosti
V8.
Poz obuhvata nabavku, prevoz i ugradnju betona I nabavku,
ugradnju I demontažu glatke oplate (≈44 m²). Radovi se vrše
na visini od 0 - 5.94 m od donje ploče šahta.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
*zid d=15 cm

m³

3,30

2.08

Izrada platoa za konejner čvrstog otpada sa rešetke. Pozicijom
su obuhvačeni sledeći radovi:
- Obeležavanje12m²
- Iskop zemlje 4.0 m³
- Izrada oplate satavljene iz segmenata 12 m²
- Izrada tampon sloja od šljunka d = 15 cm (2.5 m³)
- Postavljanje armaturne mreže MAR 400/500, Q131 14 m²
- Betoniranje platoa betonom marke MB 30 d= 15 cm
- Demontaža oplate i negovanje betona.
Obračun za sve nabrojane radove.

kom

1,00

kg

1.357,01

kom

3,00

3)

3,01

4)

4.01

ARMIRAČKI RADOVI
Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu
prema elementima statičkog proračuna. Prečnici i oblik
armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta
statičara. Obračun po kg ugrađene armature.
Količine su date na bazi procene.
MONTAZNI RADOVI
Ugradnja uronjenih pumpi sa poluotvorenim radnim kolom za
otpadnu vodu (stacionarna izvedba). Pozicijom su predviđeni
sledeći radovi:
-Bušenje rupa u donjoj ploči (prema uputstvima proizvođađa)
-Nabavka i ugradnja luka sa stopom (isporučuje proizvođač
pumpi). Ovom stavkom je predviđena izrada i ugradnja
zavrtnjeva sa rascepkom od punog čeličnog profila Ø 20 sa
navrtkom- četiri komada.
-Nabavka i ugradnja nosača cevnih vodjica (isporučuje
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proizvođač pumpi)
-ugradnja potopljene pumpe tipa NP 3153 MT 3~ 435 ili
pumpe ekvivalentnih karakteristika Q-H 53 l / s - 9.0 m , sa
poluotvorenim radnim kolom za otpadnu vodu, sa indikacijom
propuštanja mehaničke zaptivke, sa termo zaštitom motora,
7.5 kW; 400 V/3ph/50Hz i kabelom dužine 10 m.
- ugradnja lanca za vadjenje pumpi nosivosti 300 kg L=15.0m
- nabavka i ugradnja čelinih cevi standardne debljine zida
2 x 2" L=4.0 m
- vođice za vertikalni transport pumpi.
- puštanje u rad i probni rad pumpne stanice u radnom režimu.
Dimenzije i način montaže prema uputstvima proizvođača, i
pratećoj dokumentaciji za nabrojane elemente (Proizvođač
pumpi).
Obračun po komadu kompleta gore nabrojanih elemenata.
NAPOMENA: ELEKTROUPRAVLJAČKI ORMANI I
INSTRUMENTACIJA JE OBRAČUNATA U ELEKTRO
PROJEKTU.

4.02

4.03

Nabavka i ugradnja fazonskih komada i armatura sa
prirubnicama od duktilnog liva np 16 sa zaštitom za ugradnju
u kanalizaciji. Pozicijom je obuhvaćen i zaptivni i spojni
materijal (zavrtnji sa maticama). Obračun po komadu
ugrađenog fazonskog komada.
a) Fazonski komadi
FF DN200 L=200 mm
FF DN200 L=400 mm
FF DN200 L=700 mm
FF DN200 L=1000 mm
FF DN300 L=500 mm
FF DN300 L=1000 mm
RP DN100/200
RP DN150/200
RP DN200/300
FFK DN200
OP DN300/200 (kosa račva 45º)
F DN300 L=600 mm
ZP DN200
b) Armature
PZ DN200
PZ DN100
NEPOVRATNI VENTIL SA KUGLOM ZA
KANALIZACIJU
Nabavka i ugradnja fazonskih komada sa prirubnicama od
inoxa AISI 304 np 16. Pozicijom je obuhvaćen i zaptivni i
spojni materijal (zavrtnji sa maticama). Obračun po komadu
ugrađenog fazonskog komada.
Navojna prirubnica DN200/1"
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kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3,00
1,00
11,00
11,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
8,00
2,00
1,00
2,00

kom
kom
kom

3,00
2,00
3,00

kom

2,00
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4.04

4.05

5)

Nabavka i ugradnja i puštanje u rad linijske rešetke sa
automatskim čistačem na elektro motorni pogon sa sledećim
karakteristikama:
- širina kanala 80 cm
- visina kanala 100 cm
- visina rešetke treba da bude takva da omogući ugradnju u
šaht dubine 6.0 m a da nadzemni deo omogući automatsko
pražnjenje u kontejner standardne zapremine 1.1 m³
- širina otvora između dve šipke je 20 mm
- cela rešetka i svi elementi su izrađeni od nerđajućeg čelika
AISI 304 L
- čišćenje se vrši atomatski prema nivoima vode ispred i iza
rešetke
- uređaj mora biti opremljen svim instrumentima za
automatski rad rešetke, lokalnim elektro upravljačkim
ormanom sa opremom za upravljanje radom rešetke.
Obračun po komadu za sve opisane pozicije.
Nabavka i ugradnja tablastog zatvarača VAG mWC 6 ili
zatvarača ekvivalentnih karakteristika, dimenzija table
500x500 mm od nerđajućeg čelika, sa vratilom za otvaranje
zatvarača sa sledećim karakteristikama:
- širina rama zatvarača 650 mm
- visina rama zatvarača 1300 mm
- dužina vratila 6200 mm
- čelična cev 6/4" AK zaštićena i prilagođena za spoj sa
originalnim vratilom na zatvaraču.
- montira se spajanjem čeono na cev/zid šahta zavrtnjima u
beton
Obračun po komadu za sve opisane pozicije.

kom

1,00

kom

1,00

BRAVARSKI RADOVI

5.01

Nabavka, ugradnja i fiksiranje Ograde od čeličnih elemenata
oko otvora na izlivnom šahtu. Ograda se pravi od čeličnih
profila sa AK zaštitom. Profili se spajaju zavarivanjem.
Obračun po kg čeličnih profila

kg

120,00

5.02

Nabavka, ugradnja i fiksiranje Ograde od čeličnih elemenata
oko otvora na ulivnom šahtu. Ograda se pravi od čeličnih
profila sa AK zaštitom. Profili se spajaju zavarivanjem.
Obračun po kg čeličnih profila

kg

160,00

5.03

Nabavka, ugradnja i fiksiranje lestvi sa leđobranom visine
4.50 m. Lestve se prave od čeličnih profila sa AK zaštitom i
montiraju na spoljnu stranu izlivnog šahta. Profili se spajaju
zavarivanjem. Obračun po kg čeličnih profila

kg

90,00

5.04

Nabavka, ugradnja i fiksiranje lestvi sa leđobranom visine
7.00 m. Lestve se prave od čeličnih profila sa AK zaštitom i

kg

160,00
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montiraju na unutrašnju stranu izlivnog šahta. Profili se
spajaju zavarivanjem. Obračun po kg čeličnih profila

5.05

Reparacija postojećih ulaznih dvokrilnih vrata izrađenih od
čeličnih profila i limova dimenzija 2000 x 2200 mm.
Pozicijom je predviđeno:
- Skidanje vrata i odnošenje u radionicu
Skidanje ostataka boje i rđe peskarenjem (vrata + štok)
- zamena dotrajalih delova (šarke, brava, uložak i sl.)
- nanošenje AK zaštite u dva sloja + dva sloja osnovne boje
- montaža vrata
Obračun po komadu za sve opisane pozicije za vrata i štok.

kom

1,00

5.06

Reparacija postojećeg prozora (kila i štok od čeličnih profila)
dimenzija 1200 x 600 mm. Pozicijom je predviđeno:
- Skidanje prozora i odnošenje u radionicu
Skidanje ostataka boje i rđe peskarenjem (krila + štok)
- zamena dotrajalih delova (šarke, i sl.)
- nanošenje AK zaštite u dva sloja + dva sloja osnovne boje
- montaža okana
Obračun po komadu za sve opisane pozicije za vrata i štok.

kom

1,00

5.07

Reparacija postojećih ramova i poklopaca unutar crpne stanice
izrađenih od čeličnih profila i limova dimenzija 3 x 1100 mm
(prečnik). Pozicijom je predviđeno:
- Skidanje poklopaca i odnošenje u radionicu
- Skidanje ostataka boje i rđe peskarenjem (poklopac + ram)
- nanošenje AK zaštite u dva sloja + dva sloja osnovne boje
- montaža poklopaca

kom

3,00

6.01

Pranje i čišćenje unutrašnjosti crpnog bazena u CS. Nakon
zatvaranja dotoka, oprati zidove i pod crpnog bazena
pogodnim sredstvom koje ne ugrožava boravak zaposlenih
unutar crpnog bazena.
Obračun po m² zidova i poda

m

140,00

6.02

Demontaža postojećih potisnih cevi unutar crpne stanice.
Potisne cevi su sastavljene od livenogvozdenih profila
dimenzije od Ø150, Ø200, Ø300 mm. Demontirani materijal
popisati, i transportovati na deponiju koju odredi nadzor (25
km). Obračun po m potisa.

m

25,00

6.03

Demontaža postojećih utopnih pumpi unutar crpne stanice.
Težina oko 3 x 250 kg. Pumpe se demontiraju unutrašnjom
dizalicom sa dna na gornju ploču u CS. Demontirani pumpe
popisati, i transportovati na deponiju koju odredi nadzor (25
km). Obračun po komadu pumpe

kom

3,00

6.04

Prepumpavanje otpadne vode iz šahta Ø1000 mm koji se

kom

1,00

6)

OSTALI RADOVI
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nalazi pre ulivnog šahta u CS, u šaht plitke kanalizacije koja
se gravitaciono uliva u izlivni šaht iza CS. Pozicijom je
obuhvaćeno:
- Izrada priključka za napajanje strujom na postojeći el.sistem
sa ugradnjom mobilnog elektro ormana za pumpu od min 6
kW. Orman mora biti opremljen svim elementima za
automatski rad pumpe regulisan nivoprekidačima
- ugradnja mobilne muljne pumpe kapaciteta do 50 l/s gde
pumpa mora da savlada geodetsku visinu dizanja od 5 m.
predvideti ugradnju tri nivo prekidača.
- prepumpavanje otpadne vod tokom izvođenja svih radova na
CS 30 dana 24 časa uz stalno prisustvo radnika
- demontaža sve nabrojane opreme na kraju izvođenja radova
Obračun za sve opisane pozicije

6.05

6.06

6.07

Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža lestvi sa
leđobranom od plastičnih polumontažnih elementima
(od proizvođača Fibrolux ili drugog odgovarajućeg).
*Lestve su visine 6,0 m širine 50 cm
Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
Izrada ventilacionih otvora u zidu crpne stanice. Pozicijom je
obuhvaćeno:
- Otvaranje otvora 20 x 20 cm u spoljnjem zidu cs
- Obrada otvora malterisanjem
- ugradnja rozetne od inox a sa mrežicom za insekte dim 30 x
30 cm na spoljašnju stranu zida
Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu
Zamena postojećih ovalnih ventila DN 400 na potisno
gravitacionom vodu. Pozicijom su predviđeni sledeći radovi:
- preusmeravanje dotoka u crpnu stanicu prema atmosferskoj
kanalizaciji prepumpavanjem muljnim mobilnim pumpama
kao pozicija V.4 u trajanju od 16 sati
- demontaža liveno gvozdenih fazonskih komada i zatvarača
unutar zatvaračnice bez oštećenja ac cevi, utovar i odvoz na
deponiju 20 km
- nabavka i montaža dve multi joint spojnice za ACC DN400
- nabavka i ugradnja FF komada L=400 mm (mere proveriti
na licu mesta)
- nabavka i ugradnja PZ DN400 PN10 kvaliteta za ugradnju u
kanalizaciji sa vratilom do gornje ploče zatvaračnice.
Uračunati sav spojni i zaptivni materijal. Obračun prema
opisu za jednu zatvaračnicu. Obračun po komadu.
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Решење за извођење радова на реконструкцији црпне станице, главни пројекат,
техничка контрола главног пројекта и решење о стручном надзору над предметним
радовима
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IV1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. З.
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75, ст. 1, тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75, ст. 1, тач. 2) Закона);
3. Да 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);
4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.
75, ст. 2 Закона);
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76 Закона, и то:
а) финансијски капацитет:
- да у претходних годину дана од дана објављивања позива за достављање понуда
(рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних
банака за обављање платног промета
б) технички капацитет:
- да има у власништву, закупу или лизингу следеће машине и опрему:
- 1 аутомиксер
- 1 ровокопач – комбинована машина
- 1 хидраулични чекић – пикамер
- 2 комбинована возила – путар
- 1 камион кипер до 3,5t
- 1 дизалица мин, 20t
- опрему за исецање бетонских пресека дебљине мин 50cm
- апарат за заваривање
в) кадровски капацитет:
- да има следећа запослена лица на неодређено, одређено време или по другом основу, с тим
да одговорни извођачи имају најмање 5 година радног искуства
 1 одговорни извођач лиценце типа 410
 1 одговорни извођач лиценце типа 414
 2 одговорна извођача лиценце типа 432
 1 одговорни извођач лиценце типа 450
 1 грађевински техничар
ЈН OП IX-003-5
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1 машински техничар
1 руковалац грађевинским машинама,
2 возача,
5 КВ бравара
5 атестираних заваривача
1 бетонирац, 1 тесар, 2 армирача
1 водоинсталатера
мин. 10 радника НК

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80 Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75, став 1, тач. 1) до 4) Закона
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуњава обавезне услове из члана 75, став 1, тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

1.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:


Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 1) Закона - Доказ:
Правна лица:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра
надлежног привредног суда
Предузетници:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег
регистра



Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 2) Закона - Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
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3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда


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



Услов из чл. 75 ст. 2 Закона - Доказ:
Потписан и оверен Образац бр. 5 и/или 6

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
за финансијски капацитет:
 потврда НБС о броју дана неликвидности
за технички капацитет:
 копија саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања
 копија уговора о власништву/закупу/лизингу наведених возила и/или
копија пописне листе са обележеном механизацијом
за кадровски капацитет:
 копија личних лиценци одговорних извођача
 копија потврде Инжењерске Коморе Србије да су захтеване лиценце важеће
 Изјава понуђача дата под материјалном и кривичном одговорношћу, а на сопственом
меморандуму, да понуђач располаже захтеваним кадровски капацитетом

ЈН OП IX-003-5

страна 13 од 40

Испуњеност услова из члана 75, став 1, тач.1) до 4) ЗЈН, понуђач може доказати
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац бр.5), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава наведене обавезне услове (члан 77, став 3 ЗЈН),
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75, став 1, тач. 1) до 4) Закона, односно да
достави ИЗЈАВУ подизвођача о испуњавању ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку
јавне набавке по члану 75, став 1, тач.1) до 4) Закона, потписану и оверену од стране
овлашћеног лица подизвођача (ОБРАЗАЦ бр.6)
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави доказе да испуњава услове, односно да достави ИЗЈАВУ о испуњавању
ОБАВЕЗНИХ услова из члана 75, став 1, тач.1) до 4) Закона, потписану и оверену од стране
овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача (ОБРАЗАЦ бр.5)
ДОДАТНЕ услове група понуђача испуњава заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1.
тачка 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78 ЗЈН, с обзиром да је исти јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице
на којој је тражени документ јавно доступан и да уз понуду достави Решење о упису у
регистар понуђача које води Агенција за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, а који је јавно доступан на интернет станици Агенција за
привредне регистре, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
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.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде, како би се закључио уговор о предметној јавној набавци,
извршиће се применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК завршетка радова. У случају
истог понуђеног рока завршетка радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио ДУЖИ гарантни рок.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену, исти рок испоруке и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1)
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2)
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5)
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 6)
7) Образац изјаве понуђача о обиласку објекта (Образац бр 7) - неоверен од стране
Наручиоца понуду чини неприхватљивом
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OБРАЗАЦ ПОНУДЕ

образац бр. 1

Понуда бр _____________од _______________ за јавну набавку радова
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
ЈН ОП IX-003-5
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача;
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
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2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
ЈН ОП IX-003-5

redni
broj

VRSTA RADOVA

1)
1,01
1,02
1,03
1,04
1.05

ZEMLJANI RADOVI
Iskop zemlje
Formiranje tampona
Odvoz viška materijala
Zatrpavanje radne jame
Obračun po času efektivnog rada

јed.
мere

m³
m³
m³
m³
h

količina

Jedinicna
cena
(bez PDV-a)

Ukupan IZNOS
(bez PDV-a)

52,50
19,25
19,25
33,25
168,00
Svega (1)

2)
2,01
2,02
2,03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08

BETONSKI i ARMIRANOBETONSKI
Rušenje gornje ploče izlivnog šahta
Rušenje vert.zidova komore
Betoniranje/nastavljanje armiranob.zidova
izlivnog šahta
Betoniranje armiranob.gornje ploče
Betoniranje armiranob.zidova nove komore
Nabavka i ugradnja ab pravougaonih koruba
Izrada armiranob.zida ulivnog šahta
Izrada platoa za kontejner čvrstog otpada sa
rešetke

m3
m³
m3

1,20
3,00

m³
m³
m
m³

2,50
0,90
2,35
2,00
3,30

kom

1,00
Svega (2)

3)
3,01

ARMIRACKI RADOVI
Nabavka, izrada, dopremanje i montaža
armature

kg

1.357,01
Svega (3)

4)
4.01
4.02

MONTAZNI RADOVI
Ugradnja uronjenih pumpi
Nab.i ugradnja fazonskih komada i armatura
a) fazonski komadi
FF DN200 L=200 mm
FF DN200 L=400 mm
FF DN200 L=700 mm
FF DN200 L=1000 mm
FF DN300 L=500 mm
FF DN300 L=1000 mm
RP DN100/200
RP DN150/200
ЈН OП IX-003-5

kom

3,00

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3,00
1,00
11,00
11,00
1,00
2,00
2,00
3,00
страна 18 од 40

RP DN200/300
FFK DN200
OP DN300/200 (kosa račva 45º)
F DN300 L=600 mm
ZP DN200

kom
kom
kom
kom
kom

1,00
8,00
2,00
1,00
2,00

PZ DN200
PZ DN100
nepovratni ventil sa kuglom za kanalizaciju
Nab.i ugradnja fazonskih kom.s prirubnicama
Navojna prirubnica DN200/1"
Nab.i ugradnja i puštanje u rad linijske rešetke
sa aut. čistačem
Nab.i ugradnja tablasnog zatvarača
VAGmWC6 ili odgovarajućeg zatvarača

kom
kom
kom

3,00
2,00
3,00

kom

2,00

kom

1,00

kom

1,00

b) armature

4.03
4.04
4.05

Svega (4)
5)
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07

BRAVARSKI RADOVI
Fiksiranje ograde okootvora na izlivnom šahtu
Fiksiranje ograde oko otvora na ulivnom šahtu
Fiksiranje lestvi sa leđobranom visine 4,50m
Fiksiranje lestvi sa leđobranom visine 7,00m
Reparacija postojećih ulaznih dvokrilnih vrata
Reparacija postojećeg prozora
Reparacija postojećih ramova i poklopaca

kg
kg
kg
kg
kom
kom
kom

120,00
160,00
90,00
160,00
1,00
1,00
3,00
Svega (5)

6)
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07

OSTALI RADOVI
Pranje i čiščenje unutršnjosti crpnog bazena
Demontaža postojećih potisnih cevi unutar CS
Demontaža postojećih utopnih pumpi
Prepumpavanje otpadne vode iz šahta
Izrada i montaža lestvi sa leđobranom od
plastičnih, polumontažnih elemenata
Izrada ventilacionih otvora u zidu CS
Zamena postojećih ovalnih ventila DN 400

m
m
kom
kom

140,00
25,00
3,00
1,00

kom

2,00

kom
kom

2,00
2,00
Svega (6)
UKUPNO (1+2+3+4+5+6)
PDV
UKUPNO sa PDV-om
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Редни
број

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
(без ПДВ-а)

ВРСТА РАДОВА

1

ЗЕМЉАНИ

2

БЕТОНСКИ и АРМИРАНОБЕТОНСКИ

3

АРМИРАЧКИ

4

МОНТАЖНИ

5

БРАВАРСКИ

6

ОСТАЛИ
УКУПНО (без ПДВ-а)
ПДВ
УКУПНО са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања: аванс од 30% у року од 5 дана, а остатак од 70% по примљеним
ситуацијама у року од 10 дана
Рок важења понуде: ________ дана

(минимум 60 дана од дана отварања понуда)

Рок завршетка радова: ____календарских дана по обострано потписаном уговору
Гарантни рок: ________________
(мин.2 године)

М. П.
_____________________________
Датум

________________________________
Понуђач

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 понуд
ЈН OП IX-003-5
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
образац бр 2
Понуда број:_________________од ______________ године
(уписати број и датум понуде)
за јавну набавку велике вредности: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
ЈН ОП IX-003-5
понуђача: ____________________________________________
Редни
број

ОПИС

1

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

2

ТРОШКОВИ РАДА

3

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА

4
5

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

процентуално
учешће

УКУПНО

редни
број

ОПИС НАБАВКЕ

1

Реконструкција ц.станице

УКУПНА
ВРЕДНОСТ без
ПДВ-а

100 %

ПДВ
у%

у дин.

УКУПНА
ВРЕДНОСТ са
ПДВ-ом

Напомена: Понуђач мора да попуни сва поља, овери печатом и потпише Образац структуре
цене, чиме потврђује да су тачни подаци који су у њему наведени.Уколико се подноси
заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди морају бити наведени. Сви чланови
групе понуђача потписују и оверавају предметни Образац, осим ако је у споразуму из члана
81, став 4. Закона о јавним набавкама наведен само један учесник у заједничкој понуди (члан
групе понуђача) који је овлашћен за потписивање и оверавање овог обрасца.

Датум:
___________________
ЈН OП IX-003-5

М.П.

Потпис понуђача
_____________________
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
образац број 3
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели за јавну
набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ, ЈН ОП IX-003-5

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

ЈН OП IX-003-5

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
образац бр. 4

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке велике вредности:РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ, ЈН ОП IX-003-5
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

ЈН OП IX-003-5
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - чл. 75. И 76. ЗЈН
образац бр.5
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач

_____________________________________________
[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке:РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ, ЈН ОП IX-003-5,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Понуђач 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) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

ЈН OП IX-003-5
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - чл. 75. ЗЈН
образац бр. 6

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач

_____________________________________________
[навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ, редни број: ЈН ОП
IX-003-5, испуњава све услове из чл. 75 ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Подизвођач 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) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75, ст. 2 ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ЈН OП IX-003-5
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ РАДОВА
образац бр.7

Изјављујемо да смо у датом термину од 03.09.2016. године до 08.09.2016. године (закључно
са 07.09.) у току радног времена, дана _________2016 године посетили локацију која је
предмет јавне набавке: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ, ЈН ОП IX-003-5 и
стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, па у складу са тим
прихватамо извођење радова за укупно уговорену цену коју смо дали у понуди број
__________од _________2016. године

_______________________
Назив понуђача
чији је представник извршио посету
предметној локацији

М.П.

Датум______________________
М.П.
Место______________________

ЈН OП IX-003-5

____________________________
Потпис
одговорног/овлашћеног лица
понуђача

__________________________
Потпис представника наручиоца којим
утврђује да је извршен обилазак објекта
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Трг Бранка Радичевића бр. 1, коју заступа
Ненад Миленковић, председник (у даљем тексту: Инвеститор) , МБР: 08139199 , ПИБ:
102828498 са једне стране и
2. "______________ " _________________ д.о.о. _________ Улица _________________
бр. ____, кога заступа директор ___________________________________________________
матични број: _______________________________
ПИБ број: ___________________________________
број рачуна: __________________________ који се води код банке: _____________________
(у даљем тексту: Извођач)
Наступа у заједничкој понуди са:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________
Наступа са подизвођачима:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Предмет уговора
Члан 1
Предмет уговора је извођење радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ,
у свему према техничкој документацији и прихваћеној понуди Извођача број:___________ од
______________ 2016 године, другим важећим прописима, техничким нормативима и
обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.
Врста, количина и цена радова утврђене су у понуди Извођача наведеној у ставу 1.
овог члана, а исказане су у предмеру радова.
Понуда и предмер радова чине саставни део овог уговора.
Обавезе Инвеститора
Члан 2
Инвеститор се обавезује да:
1. Обезбеди пројектно-техничку документацију за предметне радове
2. Обезбеди Решење о одобрењу извођења радова
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3. Изврши пријаву почетка извођења радова на објекту осам дана пре почетка извођења
радова
Стручни надзор
Члан 3
Инвеститор обезбеђује стручни надзор у току извођења предметних радова, за које
поседује потребну документацију. Стручни надзор обухвата: контролу дали се грађење врши
према грађевинској дозволи односно према техничкој документацији, контролу и проверу
квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких
норматива , контролу и оверу количина изведених радова,проверу да ли постоје докази о
квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, давање упутства Извођачу
радова,сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих
решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења
радова.
Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане законом за
одговорног пројектанта или одговорног извођача радова.
Инвеститор ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће у њихово име вршити стручни
надзор над извођњем додатних радова, као и обим његових овлашћења.
Примедбе надзорног органа
Члан 4
Примедбе и предлози стручног надзора уписују се у грађевински дневник.
Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима стручног надзора и да
отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени
трошак.
Као оправдане примедбе сматрају се примедбе учињене у циљу испуњења уговорених
обавеза.
Обавезе извођача и одговорног извођача радова
Члан 5
Извођач за извођење радова на предметном објекту је дужан,и то :
- да изведе радове из понуде број _________од ____________године,
- решењем одреди одговорног Извођача радова (руководилац градилишта) на градилишту
и да о томе обавести Инвеститора одмах након потписа овог Уговора
- одговорном Извођачу радова обезбеди документацију на основу које се радови изводе
- обезбеди превентивне мере за безбедан рад, у складу са законом.
Извођач писмено упозорава Инвеститора, а по потреби и стручни надзор,о промени одредаба
закона,о недостацима у техничкој документацији,о наступању непредвиђених околности које
су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких
прописа,стандарда и норми квалитета после извршене техничке контроле, активирање
клизишта, појаве подземних вода и сл.)
Одговорни извођач радова дужан је да:
- Изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола,у
складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и стандарду квалитета
који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме
- Обезбеди сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних
објеката и саобраћајница)
ЈН OП IX-003-5
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-

-

Организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији,
обезбеђење несметаног саобраћаја,заштиту околине за све време трајања извођења
радова
Обезбеђује доказ о квалитету извршених радова,односно уграђеног материјала,
инсталација и опреме
Води грађевински дневник (у који се уписују подаци о току и начину извођења
радова), грађевинску књигу.

Осигурање радова
Члан 6
Извођач је сагласан и неопозиво прихвата да сва евентуална штета која настане према
трећим лицима и стварима као и штета на објекту у изградњи,буде надокнађена или
отклоњена на терет Извођача.
Мере заштите на раду
Члан 7
Извођач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите
на раду о свом трошку,те прихвата:
- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова,у свему према
одредбама Закона о безбедности и здрављу људи и Правилника о заштити на раду при
извођењу грађевинских радова,
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом
извођења радова који су предмет овог Уговора.
Вредност уговорених радова
Члан 8
Укупна вредност радова из члана 1. Овог Уговора износи ____________________
динара, без обрачунатог ПДВ-а и утврђена је на основу понуде Извођача број________, од
_____________ 2016. године.
Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне и не подлежу обрачуну
разлике у цени, а утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, механизације и других
елемената градње, који су важили на тржишту у моменту давања понуде.
На утврђену вредност уговорених радова, уговара се порез на додату вредност, у складу са
законом, који у моменту закључења овог Уговора износи укупно ________________ динара,
па је, према томе, укупна вредност предметних радова са ПДВ-ом:________________ динара.
Коначан обрачун извршених радова утврдиће се по стварно извршеним количинама, а
на основу јединичних цена из понуде.
Начин плаћања
Члан 9
Плаћање је у виду одобреног аванса од 30% и то у року од 5 дана по пријему
предрачуна за аванс, док остатак по примљеним привременим или окончаној ситуацији, а у
року од 10 дана од пријема истих/исте. Укупна вредност привремених ситуације не може да
буде већа од 90% вредности уговорених радова.
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Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на
оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни
орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а
спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране
другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну,
испоставља окончану ситуацију.
Извршилац се обавезује да по закључењу овог уговора, а најкасније у року од 5 дана од
потписивања уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и
мора да траје све до извршења посла. Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него
што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену
месну надлежност за решавање спорова.

Рок и динамика извођења радова
Члан 10
Рок за завршетак уговорених радова је ____ календарских дана од дана увођења
Извођача у посао. Дан увођења у посао констатује се и у грађевинском дневнику.
Динамику извођења радова израдиће извођач радова пре почетка извођења радова, уз
сагласност Инвеститора
Рок извођења радова је битан елемент уговора и прекорачење рока за завршетак
радова може бити разлог за раскид Уговора по самом Закону.
Продужење рокова
Члан 11
Рок за завршетак извођења радова може се продужити на захтев Извођача:
- У случајевима ванредних догађаја који се нису могли предвидети у моменту
закључења Уговора и које уговорне стране нису могле избећи.У ванредни догађај
спадају:рат,грађански рат,стање непосредне опасности и елементарне непогоде
(земљотрес,поплава,клизиште,пожар изазван природним силама ),као и другим
догађајима са карактером „више силе“,
- У случајевима прекида радова који траје дуже од 2 дана,а није изазван кривицом
Извођача.
Наступање,трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински
дневник.
Захтев за продужење уговореног рока Извођач поставља упућивањем писменог захтева
Инвеститору,за онолико времена колико су трајале наведене околности. Уговорени рок је
продужен,када уговорне стране о томе постигну писмени споразум,о чему ће се сачинити
Анекс овог Уговора.
Извођач радова има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења
Инвеститора или Финансијера у испуњењу њихових уговорених обавеза (задоцњења за
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увођење у посао, плаћање по привременим ситуацијама) и то само за онолико времена
колико је то задоцњење трајало.
Квалитет уграђеног материјала и опреме
Члан 12
Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора
одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима и
одговорност за његов квалитет сноси Извођач.
Уговорна казна
Члан 13
Ако извођач својом кривицом не изврши уговорене радове у року из члана 11 овог
Уговора,дужан је да плати уговорену казну за сваки календарски дан закашњења и то у
висини од 0,05% од вредности уговорених радова,с тим што износ тако одређене уговорне
казне не може прећи 5% од вредности уговорених радова.
Уговорну казну из предходног става Извођач ће платити по испостављеном обрачуну
уговорне казне од стране Инвеститора у року од 8 дана.
Обезбеђење квалитетног извршења посла
Члан 14
Извођач се обавезује да по закључењу уговора у року од 7 дана преда Инвеститору
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 10%
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 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.
Инвеститор ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Извођач може
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Гарантни рок
Члан 15
Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет јавне набавке је
_____године, рачунајући од дана извршене примопредаје радова .
Као гаранција за квалитетно извршење уговорених обавеза у гарантном року Извођач
радова се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда Инвеститору
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањања грешака
у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.Рок
важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Инвеститор ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у
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случају да Извођач не изврши обавезу отклањања недостатака на извршеним радовима у
гарантном року
Вишкови и мањкови радова
Члан 16
У случају вишкова радова, Извођач се обавезује да све вишкове изведе по уговореним
јединичним ценама уз сагласност Наручиоца. Извођач је обавезан да најкасније до коначног
обрачуна достави наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са
количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери
основаност истог и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање,
најкасније у року од 10 дана од дана пријема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова
радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора у складу са
Посебним узансама о грађењу.
Јединична цена важи за вишкове и мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених
количина радовa.
Завршне одредбе
Члан 17
За све што није регулисано овим Уговором,примењиваће се одредбе Закона о
обликационим односима, Закон о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу и др.
важећи прописи.
Члан 18
Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно,у
супротном,уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.
Члан 19
Саставни део овог Уговора чине:
- Конкурсна документација
- Грађевинско-техничка документација.
Члан 20
Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака,од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

Извођач
__________________

Инвеститор
________________________
председник, Ненад Миленковић
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Општина Сремски Карловци,Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци,
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова–
- РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ред.број: ЈН ОП IX-003-5
–НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
31.10.2015.године до 12 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
1. Образац понуде
2. Образац структуре цене
3. Образац трошкова припреме понуде
4. Образац изјаве о независној понуди
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова по чл. 75. и 76. ЗЈН
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова по чл. 75. ЗЈН
7. Потврда о обиласку локације
Напомена:
- Сви наведени Обрасци морају бити попуњени, оверени и потписани од стране понуђача
-

Образац понуде, Образац структуре цене и Образац трошкова припреме понуде, у
случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача или сви чланови групе
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понуђача или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у
споразуму из члана 81, став 4 Закона о јавним набавкама.
-

Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве понуђача о испуњености услова
по чл. 75. и 76. ЗЈН у случају групе понуђача морају бити потписани од стране
овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверени печатима.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Трг Бранка Радичевића број 1,
21205 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
са назнаком:
„Измена понуде за ЈН радова –РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ– ред.број: ЈН
ОП IX-003-5 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за ЈН радова -РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ – ред.број: ЈН
ОП IX-003-5 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за ЈН радова - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ - ред.број: ЈН
ОП IX-003-5 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за ЈН радова - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ –
ред.број: ЈН ОП IX-003-5 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
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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 услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који садржи:
 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћање по одобреном авансу у износу од 30% извршиће се у року од 5 дана од
пријема предрачуна за дати аванс, док остатак по пријему привремене/окончане ситуације у
року од 10 дана, на рачун понуђача.
Укупна вредност привремених ситуације не може да буде већа од 90% вредности
уговорених радова.Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном
органу на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом
надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.
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Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а
спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране
другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну,
испоставља окончану ситуацију.
9.2.Захтеву погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може мењати понуду.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока:
Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет јавне набавке не може
бити краћи од 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје.
9.4.Захтев у погледу рока (извршења радова, извођења радова)
Рок за извођење радова је 01.04.2017. године. Надзорни орган уписује у грађевински дневник
датум завршетка свих уговорених радова.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена 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.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Врста финансијских обезбеђења којима понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у
поступку јавне набавке су:
а) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - бланко соло меница,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у корист Општине
Сремски Карловци, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, копија ОП обрасца и
доказ о регистрацији менице. Рок важења менице је колики је рок важења понуде назначио
понуђач. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не
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поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, на
писмени захтев понуђача.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Напомена: Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај услов испуњавају
заједнички. Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачима овај услов понуђач мора
испунити самостално, док подизвођачи не морају испунити наведени услов.
б) Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив, а достављена по закључењу уговора у року од 5 дана од
потписивања уговора. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје све до извршења посла. Наручилац не може
исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за
повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
в) Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и
наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро извршење
посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, важности најмање 30 дана дуже од
дана истека рока за коначно извршење посла.
г) Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и
наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности 30 дана дуже од уговореног гарантног рока
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Контакт особа: Драган Хорватовић 021/685 3016

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И

ПЛАНОВА,

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
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Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН ОП IX-003-5“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.
15. 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.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно свако заинтересовано лице које
има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail: javnenabavkesk@gmail.com, факсом на број: 021/685 3076 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 објављујући обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту
права.
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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 (седам) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63, став 2 Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,
а исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека 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 за заштиту права је 10 (десет) дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 захтева, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН, али наручилац не може донети одлуку о додели
уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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, као и
датум извршења налога.
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе од 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општина Сремски Карловци; јавна набавка: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ
СТАНИЦЕ, ред.број: ЈН OП IX-003-5
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца ЗЗП-а за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2.Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
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), или
4.Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

НАПОМЕНА:
Понуђачи треба да понуду и све прилоге у понуди потпишу и овере печатом на означеним
местима. Исто тако треба да испуне сва празна поља у табелама, каo и да попуне модел
уговора (налази се у оквиру конкурсне документације), овере печатом и ставе потпис
одговорног лица, чиме потврђују да се слажу са моделом уговора. Потребно је да сви
документи поднети уз понуду буду повезани јемствеником и/или спиралом у једну целини
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете.
Наручилац неће одбити прихватљиву понуду понуђача због формалних недостатака.
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