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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон/ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке, деловодни број Одлуке 404-54/2018-II и Решења о образовању
комисије за јавну набавку, деловодни број Решења 404-54/2018-II-1 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ
ПОДРУЧЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА (ЈН ОП IV-1-3-8)
Конкурсна документација садржи:

I

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

Поглавље

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис радова, начин спровођења контроле и
обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења
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
Критеријум за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде (од I до VII)
Mодел уговора
Образац структуре цене са упутством за попуњавање са
Техничким описом и Предмером радова (техничке
карактеристике и количине) – Образац VIII

Страна
3
3

3-4

4-8
8-17
17
17-32
33-43
44-52
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (ЈН ОП IV-1-3-8)
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа Општине Сремски Карловци
Адреса: 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1
Интернет страница: www.sremskikarlovci.rs
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, ради закључења
уговора о јавној набавци.
На ову набавку ће се примењивати и:
- ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА;
- ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ;
- ВАЖЕЋИ ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ
ПРЕДМЕТНУ ДЕЛАТНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.
3. Предмет јавне набавке су:
Радови на изградњи приступне саобраћајнице (саобраћајнице, пешачке стазе, паркинг
места и бициклистичке стазе) до лучког подручја у Сремским Карловцима.
4. Контакт:
Служба за јавне набавке
Е - mail адреса: javnenabavkesk@gmail.com
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈН ОП IV-1-3-8)
Предмет јавне набавке су:
Радови на изградњи приступне саобраћајнице до лучког подручја у Сремским
Карловцима.
Назив и ознака из Општег речника набавки: Назив и ознака из ОРН: 45233140Радови на путевима
Набавка није обликована по партијама.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА (ЈН ОП IV-1-3-8)
III 1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
Радови на изградњи приступне саобраћајнице (саобраћајнице, пешачке стазе, паркинг
места и бициклистичке стазе) до лучког подручја у Сремским Карловцима на
кат.парцелама 183/2, 182/1, 182/4, 187/1 и 186/1 КО С. Карловци.
Детаљан опис радова по врстама, техничке карактеристике (спецификације), квалитет и
количине радова дати су у Одељку IX Конкурсне документације - ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СА
ТЕХНИЧКИM ОПИСOM И ПРЕДМЕРOM РАДОВА.
III 2. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
Контрола извођења радова и извршења уговора о јавној набавци вршиће се од стране
наручиоца непосредно, праћењем свих фаза извођења радова, и посредно, ангажовањем
стручног органа који ће вршити надзор над извођењем радова у име наручиоца, а на
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начин како је то наведено у моделу уговора о јавној набавци радова у складу са
позитивним прописима.
Гаранција квалитета изведених радова обезбеђује се набавком искључиво атестираног
материјала о чему ће се водити одговарајућа евиденција од стране свих учесника у
поступку извршења уговора, као и обезбеђивањем одговарајућих финансијских
инструмената за добро извршење уговора и отклањање недостатака у гарантном року.
III 3. РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Рок извршења је наведен у обрасцу понуде као максималан рок, а услови и случајеви
за
продужење уговореног рока за извођење радова у моделу уговора који је саставни део
Конкурсне документације.
Радови на изградњи приступне саобраћајнице се изводе на кат.парцелама 183/2, 182/1,
182/4, 187/1 и 186/1 КО С. Карловци.
IV 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
(ЈН ОП IV-1-3-8)
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН
(ЈН ОП IV-1-3-8)
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 и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
а) финансијски капацитет:
- да је у претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио приход од
најмање 30.000.000,00 РСД, без ПДВ-а;
- да није пословао са губитком у претходне три обрачунске године (2015. 2016. и
2017.
години);
- да у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда није
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имао блокаду рачуна код пословних банака, односно у периоду од 27.06.2017.
до 27.06.2018. године,
б) пословни капацитет:
- да је у претходних 5 година (2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. година), рачунајући
до дана објаве позива за подношење понуда, извео радове који су предмет јавне
набавке у вредности од најмање 40.000.000,00 РСД без ПДВ.
г) кадровски капацитет:
- да има у радном односу или на други законит начин радно ангажовано
најмање
- 20 радника грађевинске струке;
- 2 дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 410 или 412;
- 1 дипломираног грађевинског инжењера за саобраћајнице са лиценцом
415;
- 1 лице за безбедност и здравље на раду.
д) технички капацитет
- да има у својини или државини следећу опрему:
o ваљак за асфалт минималне тежине 2 до 4 тоне, 2 комада;
o вибро-жабу за утабавање, 3 комада;
o вибро-плочу, 3 комада;
o булдожер, 1 комад;
o комбиновану машину, 2 комада;
o мобилни компресор, 1 комад,
o багер, 2 комада;
o камион кипер, минималне нето носивости од 15 тона, 2 комада
o доставно возило минималне нето носивости 1,5 тона, 2 комада
o финишер за израду носивих слојева од асфалтбетонских мешавина, 1 комад
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.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА (ЈН ОП IV1-3-8)
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
 Услов из чл. 75 ст. 1 тачка 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 чана 75 став 1 тачка 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
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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;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, 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 МУПа, 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 понуђач 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.4 и 5
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.
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави доказе да испуњава обавезне услове.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
За финансијски капацитет:
 потврда НБС о броју дана неликвидности;
 Извештај о бонитету или биланс стања и успеха за претходне три обрачунске
године (2015, 2016. и 2017. годину).
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За пословни капацитет:
 Копија уговора о извођењу радова и потврда наручиоца да су уговорени радови
изведени. (Образац бр. 6. )
За кадровски капацитет:
 копија М/МА обрасца пријаве за обавезно социјално осигурање запослених (за
лица која су у радном односу) или фотокопију уговора о ангажовању (за лица
која нису у радном односу);
 PPP PD образац (пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде ) за месец који предходи
месецу у коме је објављен позив за подношење понуда за предметну набавку, за
лица чије се радно ангажовање доказује;
 извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије EBP –
PURS за исти месец за лица чије се радно ангажовање доказује;
 за лиценциране инжењере доставити, поред докумената напред наведених, и:
копију личне лиценце и копију важеће потврде ИКС-а, да су наведени носиоци
личних лиценци чланови ИКС-а, и да се одлуком суда части против њих не води
поступак.
За технички капацитет:
 копија пописне листе са стањем на дан 31.12.2017. године. Неопходно је да
понуђач у пописној листи означи флуоресцентним фломастером захтевана
техничка средства. Уколико је понуђач одређено средство набавио након
31.12.2017. године, за то средство довољно је доставити копију рачуна или копију
уговора о купопродаји истог.
 копија уговора о закупу или уговора о лизингу или уговора о послузи или неки
други правни основ конституисања права коришћења на предметном техничком
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 на то да је исти јавно доступан
на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, а који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави,
наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (ЈН ОП IV-1-3-8)
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
1. 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, 21205 Сремски Карловци,Трг Бранка Радичевића
1, са назнаком:
,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА,
(ЈН ОП IV-1-3-8)–НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до дана 30.07.2018. године до 11.00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће Комисија за јавну набавку у просторијама наручиоца,
Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, сала 27.
Дан и сат отварања понуда: 30.07. 2018. године у 11.30 часова
Наручилац ће, по пријему 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
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неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
1) Образац понуде (Образац бр.1)
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 2. )
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 3.)
4) Образац изјаве понуђача који самостално подноси понуду о поштовању обавеза
из члана 75. став 2. Закона (Образац бр. 4)
5) Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
(Образац бр. 5)
6) Образац потврде ранијег наручиоца о изведеним радовима (Образац бр.6)
7) Образац изјаве о прибављању полисе осигурања (Образац бр.7)
8) Модел уговора
9) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама пословне банке о
издавању банкарскух гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака
у гарантном року;
10) Образац структуре цене са Технички описом и Предмером радова (Образац
бр.8).
Напомена:
- Сви наведени обрасци морају бити попуњени, оверени и потписани од стране
понуђача.
- Образац понуде и Образац трошкова припреме понуде, у случају групе
понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача или сви чланови групе
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, у случају групе понуђача мора бити
потписан од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и
оверен печатом сваког од њих.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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 – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА,
ЈН ОП IV-1-3-8 – НЕ ОТВАРАТИ“или
„Допуна понуде за ЈН радова- РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА,
ЈН ОП IV-1-3-8 – НЕ ОТВАРАТИ“или
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„Опозив понудеза ЈН радова- РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА,
ЈН ОП IV-1-3-8 – НЕ ОТВАРАТИ“или
„Измена и допуна понуде за ЈН радова- РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА,
ЈН ОП IV-1-3-8 – 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.
5. 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 (Образац број 1. у поглављу VII), понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду
или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац број 1. у поглављу VII), 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 услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова понуде.
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.
7. 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

страна 10 од 52

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.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на
оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом
надзорни орган 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.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од две 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
8.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења
извођача у посао односно од дана пријаве почетка извођења радова.
8.4. Захтев у 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 не може мењати
понуду.
9. 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.
У цену треба да су урачунати сви трошкови који могу настати у току реализације
предмета јавне набавке (радна снага, материјал, припадајући зависни трошкови,
транспорт механизације итд.).
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
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10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да са понудом достави следећа средства финансијског обезбеђења:
1. Оригинал банкарску гаранцију за ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, која мора имати
клаузулу да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора,
са роком важности до истека времена важења понуде и то у висини од 10% од
понуђене вредности без обрачунатог ПДВ-а. Наручилац ће достављену банкарску
гаранцију за озбиљност понуде уновчити, у случају да: понуђач након јавног
отварања понуда измени или повуче своју понуду, не испуни све своје обавезе у
поступку јавне набавке, одбије да закључи уговор о предметној јавној набавци
под условима датим у понуди, не поднесе банкарску гаранцију за добро
извршење посла у складу са условима из конкурсне документације.
2. Оригинал писмо о намери банке обавезујућег карактера, ничим ограничено, да
ће издати банкарску гаранцију за ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у износу од
10% од вредности уговора без пдв-а, која ће бити предата наручиоцу у тренутку
закључивања уговора о јавној набаци, која мора имати клаузулу да је неопозива,
безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности најмање
30 дана дуже од дана истека рока за извођење радова.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
3. Оригинал писмо о намерама банке обавезујућег карактера, ничим ограничено,
да ће издати банкарску гаранцију за ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У
ГАРАНТНОМ РОКУ у износу од 5% од вредности уговора без пореза на додату
вредност која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први позив
наплатива без приговора, са роком важности који мора бити 30 дана дужи од
истека гарантног рока, а коју изабрани понуђач мора да достави приликом
примопредаје радова.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао
да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Наведена средства финансијског обезбеђења у случају подношења заједничке понуде
доставља члан групе понуђача који је одређен Споразумом.
Банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Уколико понуђач не поступи у складу са наведеним захтевима наручиоца, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. 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.
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 за јавну набавку:
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ
ПОДРУЧЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, ЈН ОП IV-1-3-8.
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.
13. 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.
14. 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.
15. 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
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поштом на e-mail: javnenabavkesk@gmail.com 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.
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 члана 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. 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.
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(3) износ таксе од 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(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: РАДОВИ НА
ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА У
СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, ЈН ОП IV-1-3-8.
(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.
16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ДОНЕТА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у оквирном року од 20 дана од дана
отварања понуда и одмах је послати свим понуђачима.
17. 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.
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.
18. ОСИГУРАЊЕ
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 коначне
примопредаје радова. (Образац бр.7 - Изјава о прибављању полисе осигурања)
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Наручилац ће прихватити као исправну и полису која буде издата као јединствена
исправа, односно као исправа која обухвата све случајеве осигурања наведене у овој
конкурсној документацији, односно осигурање од одговорности за штету која настане
на објекту у изградњи, као и од одговорности за штету причињену трећим лицима и
њиховим стварима.
19. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или 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 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.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити,
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана
од дана доношења одлуке.
Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА:
Наручилац је у могућности да одбије понуду понуђача уколико поседује доказ да је
понуђач у предходне три године у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани
члана 23 и 25, Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у
понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након
што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у
понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од три године, о
неуредном извршењу уговорених обавезе од стране истог у претходне три године.
Доказ 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;
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3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, 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;
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који
се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац
ако је предмет јавне набавке истоврстан.
VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА (ЈН ОП IV-1-3-8)
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума - најнижа понуђена
цена.
Резервни критеријум. Уколико две или више понуда имају исту цену наручилац ће као
најповољнију изабрати понуду која има најнижу цену за извођење радова на коловозној
конструкцији (вредност радова из обрасца „Структура цене“, I и II).
VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Образац понуде (Образац бр.1)
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 2. )
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 3.)
4) Образац изјаве понуђача који самостално подноси понуду о поштовању обавеза
из члана 75. став 2. Закона (Образац бр. 4)
5) Образац изјаве подизвођача о о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац бр.5)
6) Образац потврде ранијег наручиоца о обављеном послу (Образац бр.6)
7) Образац изјаве о прибављању полисе осигурања (Образац бр.7)
8) Образац структуре цене са технички описом и предмером радова (Образац бр.8)
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OБРАЗАЦ ПОНУДЕ (ЈН ОП IV-1-3-8)
Образац бр.1
Понуда бр._________од _____________за јавну набавку радова
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ
ПОДРУЧЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Врста правног лица (микро, мало, средње, велико)
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

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
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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:
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.
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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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5) ЦЕНА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ГАРАНТНИ
ПЕРИОД
Укупна цена без ПДВ-а:

________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом:

________________динара

Рок и начин плаћања:

На начин одређен конкурсном
документацијом
______ дана (минимум 60
дана од дана отварања
понуда)
______(не краћи од 24 месеца
од дана примопредаје радова)

Рок важења понуде:
Гарантни период:

___________каленарских дана
(не дуже од 90 календарских
дана) од дана увођења
извођача радова у посао

Рок извођења радова:

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________
________________________________
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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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕСАОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА МЕЂУНАРОДНО
ПУТНИЧКО ПРИСТАНИШТЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
I ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА
РАДОВИ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА 183/2, 182/1 И 182/4 КО С. КАРЛОВЦИ
Р.
бр.

Опис позиције

1.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Обележавање трасе саобраћајнице, траса инсталација и
1.1. пројектованих површина са јасно уочљивим постојаним
белегама.

Ј.м.

м1

Јед.
цена,
Количина
без пдва

Укупно, без
пдв-а:

264.71

УКУПНО:
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ископ за коловоз. Позиција обухвата широки ископ
земљаног метеријала III и IV категорије. Сви ископи се
морају извршити према котама датим профилима и
нагибима прописаним пројектом, водећи рачуна о
особинама и употребљивости ископаног материјала за
коришћење у одређене сврхе. Транспорт откопаног
материјала на депонију инвеститора на даљину од 10-12 км.
Уграђивање тканог геотекстила. Обрачун се врши по м2
((1991+425+445) X 1.3 = 3719.3 м 2)
Израда насипа. Позиција обухвата насипање, разастирање,
односно фино планирање, евентуално квашење и збијање
материјала у насипу према димензијама и нагибима датим у
пројекту.Насип се ради у слојевима дебљине 20-30цм, у
зависности од врсте материјала и расположиве
механизације.Сваки насути слој мора се збијати у пуној
ширини одговарајућим средствима за збијање, зависно од
врсте материјала.На основу испитивања пробне деонице, за
сваку врсту материјала, утврђује се дебљина слоја,
механичка средства, број прелаза, физичко-механичке
карактеристике материјала (влажност, запреминска маса и
модул стишљивости).
Уређење постељице коловоза и паркинга
(Позиција обухвата планирање до пројектованих кота.
Набијање контактне површине дебљине до 30 цм до
збијености 100% по Проктору и модулом стишљивости од
Мз=50 Мра.Обрачунава се и плаћа по м2 урађене
постељице.) ( 1991х 1.2 = 2389.2 м 2)
Уређење постељице тротоара и бициклистичке стазе
(Позиција обухвата планирање до пројектованих кота.
Набијање контактне површине дебљине до 20цм до
збијености 100% по Проктору и модулом стишљивости од
Мз=50 Мра.Обрачунава се и плаћа по м2 урађене
постељице.) (870х 1.2 = 1044м2)
Машински ископ хумуса у слоју од 30цм, са скидањем траве
и гурањем од 40-60цм. (Обрачун по м2)

м3

15.75

м2

3.719.3

м3

1.255.17

м2

2.389.20

м2

1.044.00

м2

3.824.63
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2.7

Хумусирање банкине и косина
(Позиција обухвата завршну обраду банкине, са локалним
транспортом земљаног материјала на транспортну даљину
до 100м. Ова обрада састоји се од наношења слоја
плодоносне земље дебљине 20цм са додатком стајског
ђубрива у слоју 2цм, планирање, набијање лаким набијачима
и затрављивање.)

м2

890.68

УКУПНО:
3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9

3.10

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја
на коловозу и паркингу од дробљеног каменог агрегата
фракције 0-63. Захтевани Мс=60 МРа и Сз 98%. Плаћа се по
м3 уграђеног и набијеног слоја.) (1991м2 х 0.25 х 1.4 =
696.85м2)
Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја
на пешачким и бициклистичким стазама од дробљеног
каменог агрегата фракције 0-31,5. Захтевани Мз=50 МРа и Сз
98%. (Плаћа се по м3 уграђеног и набијеног слоја.) (870 х 0.15
х 1.15 = 150.75м3)
Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја
на коловозу и паркингу од дробљеног каменог агрегата
фракције 0-31,5. Захтевани Мс=80 МРа и Сз 98%. Плаћа се
по м3 уграђеног и набијеног слоја.) ( 1991 м2 х 0.15 х 1.25м
=373.31 м3)
Оивичење пешачких површина на граници са зеленим
површинама сивим бетонским ивичњацима 8/19 МВ40.
Ивичњаци се уграђују на слоју свежег бетона МБ20.
Ивичњаци су индустријски производ. У цену је урачуната и
набавка и транспорт материјала.
Оивичење коловозних површина сивим бетонским
ивичњацима 18/24 МВ40. Ивичњаци се уграђују на слоју
свежег бетона МБ20. Ивичњаци су индустријски производ. У
цену је урачуната и набавка и транспорт
Израда коловоза и паркинга од горњег битуминизираног
носивог слоја ( БНС-22А) d=7цм
Израда коловоза и паркинга од хабајућег слоја Асфалт бетон
- АБ 115 просечне дебљине 4цм
Бетон МВ15 на бициклистичкој стази 12цм
Израда бициклистичке стазе од хабајућег слоја Асфалтбетона АБ8 просечне дебљине 3цм. (Позиција обухвата
набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и
збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од
минералног материјала и битумена у једном слоју,
константне дебљине, односно према котама)
Набавка материјала и полагање вибро-пресованих Бехатон
плоча на тротоару, са завшним слојем од кварцног агрегата
С=6цм на слоју песка С=4цм

м3

696.85

м3

150.75

м3

373.31

м

593

м

635.00

м2

1.991.00

м2

1.991.00

м2

425.00

м2

425.00

м2

445.00

УКУПНО:
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4.

4.1

СЛИВНИЦИ
Набавка, транспот и уградња материјла за израду сливника у
свему према детаљу из пројекта. У цену улази и сливничка
решетка са рамом, класе носивости 0400. Такође у позицију
улази ископ материјала I , II , III и IV категорије пре
постављања сливника. Плаћа се по комаду комплетно
монтираног сливника.

ком

10

УКУПНО:
II ПРОДУЖЕТАК ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
РАДОВИ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА187/1 И 186/1 КО С. КАРЛОВЦИ
Р.
бр.

1.
1.1.

Опис позиције

Ј.м.

Јед.
цена,
Количина
без пдва

Укупно, без
пдв-а:

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Обележавање трасе саобраћајнице, траса инсталација и
пројектованих површина са јасно уочљивим постојаним белегама

м1

57.13

УКУПНО:
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Уграђивање тканог геотекстила.
Обрачун се врши по м2 (700 х 1.5 = 1 050 м2)
Израда насипа. Позиција обухвата насипање, разастирање, односно
фино планирање, евентуално квашење и збијање материјала у
насипу према димензијама и нагибима датим у пројекту.Насип се
ради у слојевима дебљине 20-30см, у зависности од врсте
материјала и расположиве механизације.Сваки насути слој мора се
збијати у пуној ширини одговарајућим средствима за збијање,
зависно од врсте материјала.На основу испитивања пробне
деонице, за сваку врсту материјала, утврђује се дебљина слоја,
механичка средства, број прелаза, физичко-механичке
карактеристике материјала (влажност, запреминска маса и модул
стишљивости).
Уређење постељице коловоза
(Позиција
обухвата планирање до пројектованих кота. Набијање контактне
површине дебљине до 30 цм до збијености 100% по Проктору и
модулом стишљивости од Мз=50 Мра.Обрачунава се и плаћа по м2
урађене постељице.) (480 х 1.2 = 576м2)
Уређење постељице тротоара и бициклистичке стазе (Позиција
обухвата планирање до пројектованих кота. Набијање контактне
површине дебљине до 20 цм до збијености 100% по Проктору и
модулом стишљивости од Мс=50 Мра.Обрачунава се и плаћа по м2
урађене постељице.) (220х 1.2 = 264м2)
Машински ископ хумуса у слоју од 30цм, са скидањем траве и
гурањем од 40-60цм. (Обрачун по м2)
Хумусирање банкине и косина
(Позиција обухвата завршну обраду банкине, са локалним
транспортом земљаног материјала на транспортну даљину до 100м.
Ова обрада састоји се од наношења слоја плодоносне земље
дебљине 20см са додатком стајског ђубрива у слоју 2см,
планирање, набијање лаким набијачима и затрављивање.)

м2

1.050

м3

299.28

м2

576.00

м2

264.00

м2

м2

951.27

247.46

УКУПНО:
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3.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја на
коловозу од дробљеног каменог агрегата фракције 0-63. Захтевани
3.1
Мс=60 МРа и Сз 98%. Плаћа се по м3 уграђеног и набијеног слоја.)
480м2 х 0.25 х 1.4 =168м2)
Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја на
пешачким и бициклистичким стазама од дробљеног каменог
3.2
агрегата фракције 0-31,5. Захтевани Мз=50 МРа и Сз 98%. (Плаћа
се по м3 уграђеног и набијеног слоја.) (220 х 0.15 х 1.15 = 37.95м3)
Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја на
коловозу од дробљеног каменог агрегата фракције 0-31,5.
3.3
Захтевани Мс=80 МРа и Сз 98%. Плаћа се по м3 уграђеног и
набијеног слоја.)( 480 м2 х 0.15 х 1.25т =90м3)
Оивичење пешачких површина на граници са зеленим површинама
сивим бетонским ивичњацима 8/19 МВ40. Ивичњаци се уграђују
3.4
на слоју свежег бетона МБ20. Ивичњаци су индустријски
производ. У цену је урачуната и набавка и транспорт материјала.
Оивичење коловозних површина сивим бетонским ивичњацима
18/24 МВ40. Ивичњаци се уграђују на слоју свежег бетона МБ20.
3.5
Ивичњаци су индустријски производ. У цену је урачуната и
набавка и транспорт
Израда коловоза од горњег битуминизираног носивог слоја ( БНС3.6
22А) d=7 см
Израда коловоза од хабајућег слоја асфалт бетон - АБ 115 просечне
3.7
дебљине 4 цм
3.8 Бетон МВ15 на бициклистичкој стази 12сm
Израда бициклистичке стазе од хабајућег слоја асфалт-бетона АБ8
просечне дебљине 3 cm. (Позиција обухвата набавку материјала,
3.9 справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по
врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном
слоју, константне дебљине, односно према котама)
Набавка материјала и полагање вибро-пресованих Бехатон плоча са
3.10 завшним слојем од кварцног агрегата d=6cm на слоју песка d=4сm

м3

168.00

м3

37.95

м3

90.00

м

139.00

м

150.00

м2

480.00

м2

480.00

м2

80.00

м2

80.00

м2

140.00

УКУПНО:
СЛИВНИЦИ

4.
Монтажа сливника

4.1.

Набавка, транспот и уградња материјла за израду сливника у свему
према детаљу из пројекта. У цену улази и сливничка решетка са
рамом, класе носивости 0400. Такође у позицију улази ископ
материјала I , II , III и IV категорије пре постављања сливника.
Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника.

ком

4

УКУПНО:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ I и II:
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ I и II:
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА I и II:
4. СЛИВНИЦИ I и II:
УКУПНО ДИНАРА I и II БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:
УКУПНО ДИНАРА I и II СА ПДВ-ом:

Датум:

________________________

М.П.

Потпис понуђача:

_____________________
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (ЈН ОП IV-1-3-8)
образац број 2.

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 НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО
ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (ЈН ОП IV-1-3-8)
образац бр. 3.

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

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у поступку
јавне набавке РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО
ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, поднели 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
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ САМОСТАЛНОГ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА (ЈН ОП IV-1-3-8)
Образац број 4.

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________ у поступку јавне набавке РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА У
СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, редни број ЈН ОП IV-1-3-8 поврђује да је поштовао обавезе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

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.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА (ЈН ОП IV-1-3-8)
Образац број 5

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач______________________________ у поступку јавне набавке РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА У
СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, редни број ЈН ОП IV-1-3-8 поврђује да је поштовао обавезе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ПОТВРДА РАНИЈЕГ НАРУЧИОЦА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА (ЈН ОП IV-1-3-8)
Образац бр. 6.
Назив референтног наручиоца: _______________________________________
Седиште: ___________________________________________________________
Улица и број: ________________________________________________________
Матични број: _______________________________________________________
Порески број предузећа - ПИБ: _________________________________________
Контакт особа: _______________________________________________________
Број телефона: _______________________________________________________
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (1) Закона о јавним набавкама, издајемо:
ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је _______________________________(назив понуђача) извео, у
периоду од_______године до__________године, радове на изградњи саобраћајнице
_____________________________у_______________________(локација), по Уговору
бр.____________ од ____________, у уговореном року, квалитету и обиму.
Укупна вредност изведених радова је__________________динара, без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев___________________________________________ ради учешћа у
јавној набавци радова у отвореном поступку-РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, редни
број ЈН ОП IV-1-3-8 , коју спроводи Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића
бр.1.
Место:__________________
НАРУЧИЛАЦ
Датум:__________________
_________________________
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ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА (ЈН ОП IV-1-3-8 )
Образац бр.7
ИЗЈАВА
о прибављању полисе осигурања

____________________________________________________________________________
(назив понуђача)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у року од 7
(седам) дана од дана закључивања Уговора за извођење радова на изградњи приступне
саобраћајнице до лучког подручја у Сремским Карловцима, наручиоцу Општини
Сремски Карловци доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица
у складу са условима наведеним у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку
М.П.

За понуђача – извођача радова
директор
__________________________________

НАПОМЕНА:
Наручилац ће прихватити као исправну и полису која буде издата као јединствена
исправа односно исправа која ће обухватити све случајеве осигурања наведене у овој
конкурсној документацији, односно осигурање од одговорности за штету која настане
на објекту у изградњи, као и од одговорности за штету причињену трећим лицима и
њиховим стварима.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Изградњу приступне саобраћајнице до лучког подручја у Сремским Карловцима
редни број ЈН ОП IV-1-3-8
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. Општинске управа Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр. 1, као
наручиоца радова, коју заступа Мирјана Шолаја, начелник Општинске управе (у
даљем тексту: Наручилац),
и
2. _____________________________________,_______________________,улица______
______________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број
__________________, рачун бр. _______________________ отворен код пословне
банке ______________________, као извођача радова, којег заступа директор
____________________ (у даљем тексту: Извођач).
Наступа у заједничкој понуди са:
члан групе _____________________________________,_______________________,
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,
матични број __________________;
члан групе _____________________________________,_______________________,
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________,
матични број __________________;
Наступа са подизвођачима:
_____________________________________,_______________________, Ул.
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број
__________________;
_____________________________________,_______________________, Ул.
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број
__________________;
ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране констатују:
 да је Наручилац донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке радова на изградњи
приступне саобраћајнице до лучког подручја у Сремским Карловцима, бр.404-54/2018 од
27. 06. 2018. године, а у свему према свом Плану јавних набавки добара, услуга и радова
за 2018. годину;
 да је Наручилац у отвореном поступку јавне набавке ЈН ОП IV-1-3-8, донео Одлуку о
додели уговора број ___________ од _________године и изабрао Извођача као
најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи приступне саобраћајнице до
лучког подручја у Сремским Карловцима.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
(1) Предмет Уговора су радови на изградњи приступне саобраћајнице (саобраћајнице,
пешачке стазе, паркинг места и бициклистичке стазе) до лучког подручја у Сремским
Карловцима на кат.парцелама 183/2, 182/1, 182/4, 187/1 и 186/1 КО С. Карловци.
(2) Извођач се обавезује да изведе уговорене радове, у свему према Понуди број ______
од _____._____.2018. године, која је саставни део овог уговора.
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
(1) Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи
укупно _____________________ динара без ПДВ, односно ____________________
динара са ПДВ.
(2) Уговорена цена је непроменљива за све време важења овог уговора.
(3) Уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све
остале зависне трошкове Извођача (члан 7. став 2. и 3. овог уговора).
(4) Уколико у току извршења Уговора настане потреба за извођењем радова у већем
обиму од уговореног, уговорне стране ће у току трајања Уговора закључити анекс
којим ће уговорити повећање обима предметних радова највише до 5% од укупно
уговорене вредности, под условом да Наручилац у свом буџету обезбеди додатна
средства за финансирање повећаног обима радова.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
(1) Уговорену цену Наручилац ће плаћати на основу привремених обрачунских ситуација и
окончане ситуације Извођача, које морају бити потписане и оверене од стране стручног
надзорног органа пре доставе Наручиоцу, уплатом на текући рачун Извођача који се води
код _______________, најкасније у року од 45 дана од дана пријема обрачунске
ситуације.
(2) Привремене и окончана ситуација сачињавају се на основу грађевинске књиге и
грађевинског дневника и испостављају Наручиоцу у шест примерака,
(3) Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације.
(4) 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.
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(5) Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% уговорене вредности
јавне набавке.
(6) Окончану ситуацију Извођач испоставља након извршене примопредаје радова. Одредбе
којима се ближе уређује питање примопредаје радова садржане су у члану 19. овог
уговора.
(7) Уколико надзорни орган не овери ситуацију због оспоравања одређених или свих
позиција, наручилац је дужан да у року од пет дана по пријему ситуације, исту писаним
путем рекламира Извођачу са навођењем разлога за рекламацију.
(8) Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а, с обзиром да је према
одредбама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“,
број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15 и
5/2016), порески дужник Наручилац.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 4.
(1) Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од
____(максимално 90) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
(2) Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,
Извођача и стручног надзора и констатује се записником. Датум увођења у посао
уписује се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном
кумулативног стицања следећих услова :
- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију;
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.
Члан 5.
(1) Рок за извођење радова се продужава у случају више силе (рат, грађански рат, стање
непосредне опасности и елементарне непогоде - земљотрес, поплава, клизиште,
пожар изазван природним силама), као и други догађаји који се уобичајено сматрају
''вишом силом'', у случају измене пројектно-техничке документације по налогу
Наручиоца и у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа.
(2) Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
- Рок за завршетак уговорених радова може се продужити на захтев извођача у
случајевима прекида радова који трају дуже од 2 дана, а нису изазвани његовом
кривицом;
(3) Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у
грађевински дневник.
(4) Захтев за продужење уговореног рока извођач доставља упућивањем писменог
захтева наручиоцу, за онолико времена колико су трајале наведене околности.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
(1) 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.
(2) Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног
пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
(3) Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова,
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете,
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 7.

-

-

-

(1) Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и
да по завршетку радова саобраћајницу преда Наручиоцу .
(2) Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, потребну опрему, изврши радове, као и све друго што је
неопходно за потпуно извршење овог уговора.
(3) 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 инвестиционо-техничку документацију за извођење
радова 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 уговорених 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
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-

-

-

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 над извођењем радова;
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 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 њихову примопредају;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
- да о свом трошку обезбеди атесте за уграђени материјал и плати трошкове осигурања
од одговорности за случај ризика коју могу настати у вези са извођењем уговорених
радова;
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.
(1) Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави детаљан
динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање
градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерка, по два за
Наручиоца и стручни надзор.
(2) Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план
ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације
градилишта.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

-

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац има
обавезу да:
Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог
уговора;
присуствује увођењу Извођача у посао;
учествује у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним
надзором и извођачем;
приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо–техничку документацију;
обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
Гаранција за добро извршење посла
(1) Уговорне стране потврђују да је Извођач је приликом закључивања овог уговора
Наручиоцу предао банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности уговора без пдв-а, која има клаузулу да је неопозива, безусловна и на први
позив наплатива без приговора, са роком важности најмање 30 дана дуже од дана
истека рока за извођење радова.
(2) Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
(3) Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају ако
Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Уговором.
Гаранција за за отклањање недостатака у гарантном року
(4) Извођач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова Наручиоцу
преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од
5% од вредности уговора без пореза на додату вредност, која мора имати клаузулу да
је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности
који мора бити 30 дана дужи од истека гарантног рока.
(5) Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који
би могли да умање могућност коришћења саобраћајнице у гарантном року.
(6) Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА
Члан 11.
(1) Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана закључивања Уговора осигура радове,
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање
објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену
копију, са важношћу за цео период извођења радова, као и полису осигурања од
одговорности према трећим лицима и стварима, оригинал или оверену копију са
важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским
прописима.
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Наручилац ће прихватити као исправну и полису која буде издата као јединствена
исправа, односно као исправа која ће обухватити све случајеве осигурања наведене у
овој конкурсној документацији, односно осигурање од одговорности за штету која
настане на објекту у изградњи, као и од одговорности за штету причињену трећим
лицима и њиховим стварима.
(2) Осигурањем морају бити обухваћени следећи ризици:
2.1. у случају пожара, удара грома, експлозије, олује, града, пада летилице,
манифестација и демонстрација, изливања воде, мраза, леда и снега, снежне лавине,
кише, одроњавања и урушавања земљишта као и улегнућа тла;
2.2. у случају грађевинске незгоде односно незгоде у вези са извођењем уговорених
радова;
2.3. у случају неспретности, нехата и зле намере;
2.4. у случају крађе;
2.5. у случају поплаве, високе воде и подземне воде;
2.6. у случају клизања тла.
(3) Полиса мора да важи од момента започињања радова па све до тренутка
њихове примопредаје.
(4) Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре
истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.
(5) Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и
противпожарне заштите.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 12.
(1) Гарантни рок за изведене радове износи _______ године (не краћи од 2 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.
(2) Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог
уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале,
као и упутства за руковање.
Члан 13.
(1) 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
и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва
оштећења проузрокована овим недостацима.
(2) 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 недостатака у гарантном року.
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КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 14.
(1) За уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се
захтевају по важећим прописима и мерама у складу са пројектном документацијом.
(2) Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је
налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
(3) Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала
и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара уговореном квалитету.
(5)(4)
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач о свом трошку поново изведе
радове у складу са техничком документацијом и Уговором. Уколико Извођач у
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача,
искључиво о трошку Извођача.
АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Члан 15.
(1) Извођач ће део радова који су предмет овог уговора, a који не може бити већи од 50
%
укупне
вредности
уговора,
извршити
преко
подизвођача
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ
_______________________, матични број __________________, у свему у складу са
понудом број ___________ од ______________.
(2) Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за
радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
(3) 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.
(4) 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.
МАЊАК И ВИШАК РАДОВА
Члан 16.
(1) Уколико се у току 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.
страна 40 од 52

(2) Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора
мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
(3) Извођење вишкова дозвољено је највише до 10% од укупно уговорене количине
радова по јединичним ценама из усвојене понуде из члана 1. овог уговора, а на основу
измене Уговора, под условом да Наручилац додатно определи средства за извођење
тих радова. Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену
Уговора.
(4) Наручилац неће платити вишкове радова за чије извођење не постоји писана
сагласност Наручиоца.
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 17.
(1) 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.
(2) Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1.
овог члана, о томе обавесте Наручиоца.
(3) Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавесте Извођача.
(4) Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове на терет
Наручиоца.
(5) У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио му
писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених
радова, у складу са ставом 2. овог члана.
ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 18.
(1) Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису
обухваћени, а који се морају извести.
(2) Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних
радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и
Наручиоца.
(3) Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
(4) Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора
о извођењу додатних радова.
(5) Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно невежећи.
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ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 19.
(1) Примопредаја радова ће се извршити најкасније у року од 10 дана од завршетка радова.
Члан 20.
(1) Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
(2) Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног
надзора и Извођача.
(3) Примопредаја радова се врши комисијски.
(4) Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.
(5) Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са
приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то
потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.
(6) 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.
(7) 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 21.
(1) Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према
одредбама Закона о облигационим односима.
(2) Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другој
уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора
да садржи разлог за раскид уговора.
(3) У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекете изведене
саобраћајнице у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о
планирању и изградњи, док су уговорне стране дужне да сачине записник комисије о
стварно изведеним радовима и записник о коначном финансијском обрачуну по
предметном уговору до дана раскида уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
(1) За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
општем управном поступку, Закона о облигационим односима, Закона о
планирању и изградњи и других важећих прописа Републике Србије.
Члан 23.
(1) Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
(2) Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.
Члан 24.
(1) Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном
достављања банкарске гаранције из члана 11. и полисе/полиса осигурања из члана
12. Уговора.
Члан 25.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

НАПОМЕНА:
Свака страна модела уговора мора бити парафирана, све рубрике, ставке (линије) попуњене,
док последња страна модела уговора и читко потписана и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђач не поступи у складу са овим захтевом наручиоца, понуда ће се одбити као
неприхватљива.
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКИМ ОПИСОМ И ПРЕДМЕРОМ
Образац број 8.
IX 1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА
МЕЂУНАРОДНО ПУТНИЧКО ПРИСТАНИШТЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
(редни број ЈН ОП IV-1-3-8)
ВРСТА РАДОВА:

ЦЕНА у динарима без урачунатог ПДВ:

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (I и II)
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (I и II)
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (I и II)
4. СЛИВНИЦИ (I и II)
Укупна цена без ПДВ-а (I и II):
ПДВ:
Укупна цена са ПДВ-ом (I и II):
Словима:
Саставни део овог обрасца је Технички опис и Предмер радова.
Датум:
___________________
М.П.

Потпис одговорног лица
______________________

Напомена:
1. Понуђач мора да попуни сва поља, овери печатом и потпише образац структуре
цене и парафира сваку страну Техничког описа и Предмера радова, а последњу
страну Предмера овери и потпише.
2. 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.
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IX 2. ТЕХНИЧКИ ОПИС
TEХНИЧКИ EЛEMEНTИ

-

Teрeн нa кoмe je прojeктoвaнa улицa je равничарски са благим нагибом ка
Дунаву.
Пројектована ширина коловоза је 5м.
Пројектована ширина бициклистичке стазе је 2,0 m.
Пројектована ширина тротоара 2,5m.
Oивичeњe тротоара у односу на коловоз је 12 цм ивичњацима 24/18.
Оивичење зелене површине у односу на коловоз је 12 цм спуштеним
ивичњацима 24/18.
Оивичење бициклистичке стазе од зелене површине је упуштеним
ивичњацима 12/19.

КOЛOВOЗНA КOНСTРУКЦИJA

Пројектно решење, за меродавно средње саобраћајно оптерећење
Пројектно решење флексибилне коловозне конструкције – коловоз и паркинг места
(пројектни период - 10 година)
Асфалт бетон АБ 11с

4 cm

Битуменизирани дробљени агрегат BNS
22сА

7 cm

Дробљени камен 0/31.5mm

15 cm

Шљунак 0/63 mm

25 cm

Геотексил
51 cm
Укупно:
Бициклистичка стаза:
-

Хабајући слој АБ 8 ..........................................…………………….……3.0cm

-

Бетон МБ 15 ..........................................…………………………………12.0cm

-

Дробљени камени агрегат 0/31.5mm………………………………… ..15.0cm

-

Геотекстил

_________________________________________________________________________
укупно: мин 30.00cm
Пешачка стаза:
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-

Бетонске плоче ..........................................…………………….…………........6.0cm

-

Песак ..........................................………………………………….…………....4.0cm

-

Дробљени камени агрегат 0/31.5mm………………………………………....25.0cm

-

Геотексил

_________________________________________________________________________
укупно: мин 35.00cm
2.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА ПРИСТУПНУ САОБРАЋАЈНИЦУ (РАДОВИ НА КАТ.
ПАРЦЕЛАМА 183/2, 182/1 И 182/4 КО С. КАРЛОВЦИ)
1. OПИС СИTУAЦИOНOГ РEШEЊA
Траса саобраћајнице дефинисана је осовински - координатама осовинских тачака и темена
Т1, Т2, Т3 и Т4.
Саобраћајница је двосмерна, ширине 5м. Паркинг простори предвиђени су управно дуж
саобраћајнице и непосредно су повезани са коловозом, под углом паркиранја од 90°. Дужина
паркинг места је 5м, а ширина 2,5м. Пројектовано је 48 паркинг места за паркирање
путничких возила и 2 паркинг места за возила лица са посебним потребама у простору.
Бициклистичкa стазa је пројектована за двосмерни бициклистички саобраћај, паралелно са
саобраћајницом и зеленим појасом. Стаза је оивичена бетонским ивичњацима 19/12,
постављених обострано дуж читаве трасе као упуштени ивичњаци.
Пешачке површине испројектоване су непосредно уз коловоз са леве стране. Тротоари су
међусобно повезани у деловима раскрсница т.ј. на местима где бочне улице пресецају
приступну саобраћајницу.
2. НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ
Нивелета приступне саобраћајнице почиње уклапањем у мостић са нагибом од 1.5% који
пада и прелази у нагиб од 0.30% све до краја саобраћајнице. Попречни нагиб саобраћајнице
је 2.5%. Пројектом су на основу нивелационог плана пројектовани сливници и убачени у
предмер и предрачун. Вода са тротоара, паркинг места и пешачке и бициклистичке стазе
каналише се ивичњацима и даље у сливнике и кишну канализацију, а уколико кишна
канализације не буде играђена одмах по изградњи саобраћајнице, вода ће ивичњацима ићи
до краја трасе продужетка саобраћајнице и на крају код окретнице неће се извести ивичњаци
тако да ће вода низ коловоз и косину да отекне на терен.
2. 2. ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗА ПРОДУЖЕТАК ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
(РАДОВИ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА 187/1 И 186/1 КО С. КАРЛОВЦИ)
1.

OПИС СИTУAЦИOНOГ РEШEЊA

Траса продужетка саобраћајнице дефинисана је осовински - координатама осовинских
тачака Т4 и Т5.
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Саобраћајница је продужетак саобраћајнице пројектоване у првој фази. Дужина продужетка
саобраћајнице износи 57.13м. Саобраћајнице је двосмерна ширине 5м. Саобраћајница се
завршава окретницом која је намењена за путничка возила, комунално возило и мањи камион
дужине око 8м.
Бициклистичкa стазa је пројектована за двосмерни бициклистички саобраћај, паралелно са
саобраћајницом и зеленим појасом. Стаза је оивичена бетонским ивичњацима 19/12,
постављених обострано дуж читаве трасе као упуштени ивичњаци.
Пешачке површине испројектоване су непосредно уз коловоз са леве стране. Тротоари су
међусобно повезани у деловима раскрсница т.ј. на местима где бочне улице пресецају
приступну саобраћајницу.
2.

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

Нивелета продужетка приступне саобраћајнице наставља се нагибом који пада 0.30% све до
краја саобраћајнице. Попречни нагиб саобраћајнице је 2.5%. Пројектом су на основу
нивелационог плана пројектовани сливници и убачени у предмер и предрачун. На крају трасе
тј. код окретнице управно на саобраћајницу је предвиђено да се изведе без ивичњака како би
вода која долази на крај улице могла низ банкину и косину да отекне са саобраћајнице.
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕСАОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА МЕЂУНАРОДНО
ПУТНИЧКО ПРИСТАНИШТЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
I ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА
РАДОВИ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА 183/2, 182/1 И 182/4 КО С. КАРЛОВЦИ
Р.
бр.

Опис позиције

1.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Обележавање трасе саобраћајнице, траса инсталација и
1.1. пројектованих површина са јасно уочљивим постојаним
белегама.

Ј.м.

м1

Јед.
цена,
Количина
без пдва

Укупно, без
пдв-а:

264.71

УКУПНО:
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ископ за коловоз. Позиција обухвата широки ископ
земљаног метеријала III и IV категорије. Сви ископи се
морају извршити према котама датим профилима и
нагибима прописаним пројектом, водећи рачуна о
особинама и употребљивости ископаног материјала за
коришћење у одређене сврхе. Транспорт откопаног
материјала на депонију инвеститора на даљину од 10-12 км.
Уграђивање тканог геотекстила. Обрачун се врши по м2
((1991+425+445) X 1.3 = 3719.3 м 2)
Израда насипа. Позиција обухвата насипање, разастирање,
односно фино планирање, евентуално квашење и збијање
материјала у насипу према димензијама и нагибима датим у
пројекту.Насип се ради у слојевима дебљине 20-30цм, у
зависности од врсте материјала и расположиве
механизације.Сваки насути слој мора се збијати у пуној
ширини одговарајућим средствима за збијање, зависно од
врсте материјала.На основу испитивања пробне деонице, за
сваку врсту материјала, утврђује се дебљина слоја,
механичка средства, број прелаза, физичко-механичке
карактеристике материјала (влажност, запреминска маса и
модул стишљивости).
Уређење постељице коловоза и паркинга
(Позиција обухвата планирање до пројектованих кота.
Набијање контактне површине дебљине до 30 цм до
збијености 100% по Проктору и модулом стишљивости од
Мз=50 Мра.Обрачунава се и плаћа по м2 урађене
постељице.) ( 1991х 1.2 = 2389.2 м 2)
Уређење постељице тротоара и бициклистичке стазе
(Позиција обухвата планирање до пројектованих кота.
Набијање контактне површине дебљине до 20цм до
збијености 100% по Проктору и модулом стишљивости од
Мз=50 Мра.Обрачунава се и плаћа по м2 урађене
постељице.) (870х 1.2 = 1044м2)
Машински ископ хумуса у слоју од 30цм, са скидањем траве
и гурањем од 40-60цм. (Обрачун по м2)

м3

15.75

м2

3.719.3

м3

1.255.17

м2

2.389.20

м2

1.044.00

м2

3.824.63
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2.7

Хумусирање банкине и косина
(Позиција обухвата завршну обраду банкине, са локалним
транспортом земљаног материјала на транспортну даљину
до 100м. Ова обрада састоји се од наношења слоја
плодоносне земље дебљине 20цм са додатком стајског
ђубрива у слоју 2цм, планирање, набијање лаким набијачима
и затрављивање.)

м2

890.68

УКУПНО:
3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9

3.10

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја
на коловозу и паркингу од дробљеног каменог агрегата
фракције 0-63. Захтевани Мс=60 МРа и Сз 98%. Плаћа се по
м3 уграђеног и набијеног слоја.) (1991м2 х 0.25 х 1.4 =
696.85м2)
Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја
на пешачким и бициклистичким стазама од дробљеног
каменог агрегата фракције 0-31,5. Захтевани Мз=50 МРа и Сз
98%. (Плаћа се по м3 уграђеног и набијеног слоја.) (870 х 0.15
х 1.15 = 150.75м3)
Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја
на коловозу и паркингу од дробљеног каменог агрегата
фракције 0-31,5. Захтевани Мс=80 МРа и Сз 98%. Плаћа се
по м3 уграђеног и набијеног слоја.) ( 1991 м2 х 0.15 х 1.25м
=373.31 м3)
Оивичење пешачких површина на граници са зеленим
површинама сивим бетонским ивичњацима 8/19 МВ40.
Ивичњаци се уграђују на слоју свежег бетона МБ20.
Ивичњаци су индустријски производ. У цену је урачуната и
набавка и транспорт материјала.
Оивичење коловозних површина сивим бетонским
ивичњацима 18/24 МВ40. Ивичњаци се уграђују на слоју
свежег бетона МБ20. Ивичњаци су индустријски производ. У
цену је урачуната и набавка и транспорт
Израда коловоза и паркинга од горњег битуминизираног
носивог слоја ( БНС-22А) d=7цм
Израда коловоза и паркинга од хабајућег слоја Асфалт бетон
- АБ 115 просечне дебљине 4цм
Бетон МВ15 на бициклистичкој стази 12цм
Израда бициклистичке стазе од хабајућег слоја Асфалтбетона АБ8 просечне дебљине 3цм. (Позиција обухвата
набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и
збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од
минералног материјала и битумена у једном слоју,
константне дебљине, односно према котама)
Набавка материјала и полагање вибро-пресованих Бехатон
плоча на тротоару, са завшним слојем од кварцног агрегата
С=6цм на слоју песка С=4цм

м3

696.85

м3

150.75

м3

373.31

м

593

м

635.00

м2

1.991.00

м2

1.991.00

м2

425.00

м2

425.00

м2

445.00

УКУПНО:
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4.

4.1

СЛИВНИЦИ
Набавка, транспот и уградња материјла за израду сливника у
свему према детаљу из пројекта. У цену улази и сливничка
решетка са рамом, класе носивости 0400. Такође у позицију
улази ископ материјала I , II , III и IV категорије пре
постављања сливника. Плаћа се по комаду комплетно
монтираног сливника.

ком

10

УКУПНО:
II ПРОДУЖЕТАКПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
РАДОВИ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА187/1 И 186/1 КО С. КАРЛОВЦИ
Р.
бр.

1.
1.1.

Опис позиције

Ј.м.

Јед.
цена,
Количина
без пдва

Укупно, без
пдв-а:

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Обележавање трасе саобраћајнице, траса инсталација и
пројектованих површина са јасно уочљивим постојаним белегама

м1

57.13

УКУПНО:
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Уграђивање тканог геотекстила.
Обрачун се врши по м2 (700 х 1.5 = 1 050 м2)
Израда насипа. Позиција обухвата насипање, разастирање, односно
фино планирање, евентуално квашење и збијање материјала у
насипу према димензијама и нагибима датим у пројекту.Насип се
ради у слојевима дебљине 20-30см, у зависности од врсте
материјала и расположиве механизације.Сваки насути слој мора се
збијати у пуној ширини одговарајућим средствима за збијање,
зависно од врсте материјала.На основу испитивања пробне
деонице, за сваку врсту материјала, утврђује се дебљина слоја,
механичка средства, број прелаза, физичко-механичке
карактеристике материјала (влажност, запреминска маса и модул
стишљивости).
Уређење постељице коловоза
(Позиција
обухвата планирање до пројектованих кота. Набијање контактне
површине дебљине до 30 цм до збијености 100% по Проктору и
модулом стишљивости од Мз=50 Мра.Обрачунава се и плаћа по м2
урађене постељице.) (480 х 1.2 = 576м2)
Уређење постељице тротоара и бициклистичке стазе (Позиција
обухвата планирање до пројектованих кота. Набијање контактне
површине дебљине до 20 цм до збијености 100% по Проктору и
модулом стишљивости од Мс=50 Мра.Обрачунава се и плаћа по м2
урађене постељице.) (220х 1.2 = 264м2)
Машински ископ хумуса у слоју од 30цм, са скидањем траве и
гурањем од 40-60цм. (Обрачун по м2)
Хумусирање банкине и косина
(Позиција обухвата завршну обраду банкине, са локалним
транспортом земљаног материјала на транспортну даљину до 100м.
Ова обрада састоји се од наношења слоја плодоносне земље
дебљине 20см са додатком стајског ђубрива у слоју 2см,
планирање, набијање лаким набијачима и затрављивање.)

м2

1.050

м3

299.28

м2

576.00

м2

264.00

м2

м2

951.27

247.46

УКУПНО:
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3.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја на
коловозу од дробљеног каменог агрегата фракције 0-63. Захтевани
3.1
Мс=60 МРа и Сз 98%. Плаћа се по м3 уграђеног и набијеног слоја.)
480м2 х 0.25 х 1.4 =168м2)
Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја на
пешачким и бициклистичким стазама од дробљеног каменог
3.2
агрегата фракције 0-31,5. Захтевани Мз=50 МРа и Сз 98%. (Плаћа
се по м3 уграђеног и набијеног слоја.) (220 х 0.15 х 1.15 = 37.95м3)
Набавка, транспорт материјала и израда доњег носећег слоја на
коловозу од дробљеног каменог агрегата фракције 0-31,5.
3.3
Захтевани Мс=80 МРа и Сз 98%. Плаћа се по м3 уграђеног и
набијеног слоја.)( 480 м2 х 0.15 х 1.25т =90м3)
Оивичење пешачких површина на граници са зеленим површинама
сивим бетонским ивичњацима 8/19 МВ40. Ивичњаци се уграђују
3.4
на слоју свежег бетона МБ20. Ивичњаци су индустријски
производ. У цену је урачуната и набавка и транспорт материјала.
Оивичење коловозних површина сивим бетонским ивичњацима
18/24 МВ40. Ивичњаци се уграђују на слоју свежег бетона МБ20.
3.5
Ивичњаци су индустријски производ. У цену је урачуната и
набавка и транспорт
Израда коловоза од горњег битуминизираног носивог слоја ( БНС3.6
22А) d=7 см
Израда коловоза од хабајућег слоја асфалт бетон - АБ 115 просечне
3.7
дебљине 4 цм
3.8 Бетон МВ15 на бициклистичкој стази 12сm
Израда бициклистичке стазе од хабајућег слоја асфалт-бетона АБ8
просечне дебљине 3 cm. (Позиција обухвата набавку материјала,
3.9 справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по
врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном
слоју, константне дебљине, односно према котама)
Набавка материјала и полагање вибро-пресованих Бехатон плоча са
3.10 завшним слојем од кварцног агрегата d=6cm на слоју песка d=4сm

м3

168.00

м3

37.95

м3

90.00

м

139.00

м

150.00

м2

480.00

м2

480.00

м2

80.00

м2

80.00

м2

140.00

УКУПНО:
СЛИВНИЦИ

4.
Монтажа сливника

4.1.

Набавка, транспот и уградња материјла за израду сливника у свему
према детаљу из пројекта. У цену улази и сливничка решетка са
рамом, класе носивости 0400. Такође у позицију улази ископ
материјала I , II , III и IV категорије пре постављања сливника.
Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника.

ком

4

УКУПНО:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ I и II:
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ I и II:
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА I и II:
4. СЛИВНИЦИ I и II:
УКУПНО ДИНАРА I и II БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:
УКУПНО ДИНАРА I и II СА ПДВ-ом:

Датум:

________________________

М.П.

Потпис понуђача:

_____________________
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