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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), 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 број ЈН ОП IV-1-3-5, деловодни број Одлуке 404-10/2019-II од 21. 02. 2019.
године, Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни број Решења
404-10/2019-II -1 од 21. 02. 2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова –
РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИЈИ У БЕОГРАДСКОЈ УЛИЦИ

ЈН ОПбр. IV-1-3-5
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Врста, техничке карактеристике опис ЈН

5-12

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

13-18

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

19-37

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

38-56

VII

Mодел уговора

57-67

НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему
поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.
Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би
благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, а
Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/2015 и 68/2015) све измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници.
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Oпштинска управа Општине Сремски Карловци
Адреса:Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци
2.Врста поступка и законска регулатива:
Отворени поступак
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку у складу са чланома
32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15и
68/15)
На ову јавну набавку ће се примењивати:
• Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)
• Закон о општем управном поступку
• Закон о облигационим односима
• Закон о планирању и изградњи објеката
• Закон о безбедности и здрављу на раду
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: Радови на канализацији у Београдској улици, редни
број ЈН ОП IV-1-3-5
4. Контакт (лице или служба):
Служба за јавне набавке
Е - mail адреса: javnenabavkesk@gmail.com
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се
на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења,
Понуђач може доставити на адресу Наручиоца, Трг Бранка Радичевића број 1, 21 205
Сремски Карловци, или путем електронске поште brigita.dimitrijevic@yahoo.com,
сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 часова. Тражење
доатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци за
извођење радова на фекалној канализацији.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су радови: Радови на канализацији у Београдској улици, редни
број ЈН ОП IV-1-3-5.
Ознака из општег речника набавке: 45232410 – Радови на канализационој мрежи
2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
3. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

Страна 4 oд 59

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА И СЛ.

PREDMER RADOVA

Red.
broj

OPIS RADOVA

Jed.
mere

Količina Jedinična Iznos
radova cena
dinara

m'
m'

12,00
123,90

m2
m2

32,40
12,12

1. PRETHODNI RADOVI
1.1.

Iskolčavanje i obeležavanje trase.
Iskolčavanje i obeležavanje objekta pre početka radova sa
izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa
unošenjem podataka u KAT-KOM.
Sve instalacije (struja, tt, voda, gas i svi njihovi kućni
priključci) treba posebno obeležiti i signalizirati. Redovnu
kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i
nadzorni organ.
Jediničnom cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad
i materijal.
Obračun se vrši po m', za sav rad i potreban materijal.

1.2.

Uklanjanje kolovzne konstrukcije..
Sečenje završnog sloja kolovozne konstrukcije testerom za
asfalt i beton u širini rova.Pre početka radova vidno
obeležiti gradilište i obezbediti bezbedno odvijanje
pešačkog i drumskog saobraćaja. Raskopavanje asfaltnog
kolovoza vršiti specijalizovanim alatom sa ravnim
odsecanjem ivica kako ne bi došlo do komadanja i
lomljenja asfaltnog sloja
Isečenu konstrukciju zajedno sa tucaničkim zastorom cca
40 cm utovariti u kamion i odvesti na deponiju.
Jediničnom cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad
i materijal.
Obračun se vrši po m2, za sav rad i potreban materijal.
Asfaltni kolovoz
Betonski kolovoz
UKUPNO PRETHODNII RADOVI
2. ZEMLJANI RADOVI
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2.1.

2.2

Kombinovani iskop rova (70% masinski, 30% rucno)
Izvršiti kombinovani iskop rova sa utovarom materijala u
motorno vozilo. Kompletan iskop se vrsi uz obezbedjenje
rova podgradom.
Na ukrštanju sa postojećim instalacijama, iskop izvoditi uz
obavezno u prisustvu nadležnog lica u čijem vlasništvu je
navedena instalacija.
Sva otkopavanja moraju biti izvršena tačno do visina
predviđenih planovima, a kote iskopa proveriće se i primiti
pismeno, preko građevinskog dnevnika upisom nadzornog
organa.
U slučaju izvođenja radova pri opaženoj podzemnoj vodi,
predvideti sniženje nivoa iste koje je obuhvaćeno
pozicijom 5.1.
Količine iskopa za obračun utvrđuju se merenjem stvarno
izvršenog iskopa tla u sraslom stanju ili po izmenama koje
odobrava nadzorni organ.
Obračun, prema iskazu, po m3 iskopanog materijala, za sav
rad i potreban materijal.
kućni priključci
osnovna trasa

m3
m3

13,44
336,68

Planiranje dna rova sa nabijanjem podtla
Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1cm prema
projektovanim kotama i nagibima. U cenu pozicije ulazi i
prosečan iskop od 0,05m3/m' sa odbacivanjem materijala
van rova.
Po izvršenom planiranju dna rova izvršiti ispitivanje
zbijenosti dna rova koja treba da iznosi 95% od max.
Laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom
postupku.
Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda
nosivost dna rova treba da iznosi Me>1.0kN/cm2.
Obračun se vrši po m2 isplaniranog i zbijenog dna rova, za
sav rad i potreban materijal.
kućni priključci
osnovna trasa

m2
m2

9,60
123,90
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2.3

2.4

2.5

Izrada posteljice od peska
Razastiranje i planiranje posteljice od peska za
novoprojektovanu cev kanalizacije u širini predviđenoj
projektom . Posteljicu izraditi sa tačnošću od 1cm, u
svemu prema projektovanim kotama i nagibima. Debljina
sloja d=15cm.
Nakon ravnanja peska izvršiti zbijanje ručnim alatom uz
kvašenje peska. Zbijenost posteljice mora biti ravnomerna
po celoj dužini rova.
Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka peska,
transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov,
planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu
posla.
Obračun se vrši po m3materijala u sabijenom stanju, za sav
rad i potreban materijal.
kućni priključci
osnovna trasa

m3
m3

0,96
18,59

Zatrpavanje rova peskom
Nakon provere kvaliteta montaže cevovoda, odnosno
nakon geodetskog snimanja montiranog cevovoda, vrši se
zatrpavanje rova peskom do donje kote kolovozne
konstrukcije.
Zatrpavanje vršiti u slojevima debljine 20-30 cm uz
istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje. Do visine 0,5m
iznad temena cevi zbijanje vršiti ručnim alatom, u
preostalom delu rova mehanizovanim sredstvima.
Pozicijom obuhvaćena nabavka i transport materijala sa
ugradnjom uz nabijanje. Nabijanje vršiti u slojevima do 30
cm, pri čemu se zahteva min Ms = 2,5 KN/cm2.
Zbijenost slojeva mora odgovarati važećim tehničkim
propisima za odgovarajuću kategoriju saobraćajnice o
čemu izvođač mora priložiti potreban broj atesta o
ispitivanju zbijenosti.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u sabijenom
stanju, za sav rad i potreban materijal.
kućni priključci
osnovna trasa

m3
m3

6,40
136,67

Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa
Nakon zatrpavanja montiranog cevovoda peskom na +30
cm od gornje kote cevi, zatrpati rov zemljom iz iskopa do
vrha rova.
Zatrpavanje vršiti u slojevima debljine 20-30 cm uz
istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje.
Zbijenost slojeva mora biti veća ili jednaka zbijenosti
okolnog konsolidovanog tla.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u sabijenom
stanju, za sav rad i potreban materijal.
kućni priključci

m3

7,04
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2.6

osnovna trasa

m3

136,67

Transport viška zemlje iz iskopa
Utovar, transport, istovar i razastiranje viška zemljanog
materijala iz iskopa na deponiji čiju lokaciju će odrediti
nadzorni organ. Predračunska srednja transportna daljina
je do 5 km.
Obračun se vrši po m3 transportovanog materijala, za sav
rad i potreban materijal.
kućni priključci
osnovna trasa

m3
m3

7,36
161,34

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

3. TESARSKI RADOVI
3.1.

Razupiranje rova
Iskopani rov osigurati odgovarajućom metalnom oplatom
sa drvenim ili metalnim razupiračima potrebne nosivosti
da se obezbedi stabilnost bokova rova za rov do dubine do
3.0m. Osiguranje može biti i drvena oplata sa horizontalno
postavljenim daskama koje se učvršćuju vertikalnim
stubovima i razupiru razupiračima prema detalju iz
projekta.
Jediničnom cenom obuhvaćeni su: nabavka građe, utovar,
transport, krojenje, razvoženje duž rova, montaža i
m2
održavanje, demontaža, slaganje, utovar i dalji transport.
Za vreme izvršenja ovih radova postupati u svemu prema
propisima za tu vrstu poslova i Pravilniku o HTZ merama.
Kad otpočne zatrpavanje rova, osiguranje odstranjivati
postepeno, vodeći pri tome računa o sigurnosti oplate koja
još ostaje u upotrebi.
Obračun se vrši po m2 podgrađenih površina, za sav rad i
potreban materijal.

673,37

UKUPNO TESARSKI RADOVI
4. MONTAŽNI RADOVI
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4.1

4.2

4.3

Nabavka i montaza P.V.C.. kanalizacionih cevi
Nabavka i montaža kanalizacionih P.V.C. cevi tipa Peštan
SN4 ili ekvivalent.
Polaganje cevi u rov vrši se na pripremljenu, zbijenu
peščanu posteljicu. Pri polaganju voditi računa da cev
bude po celoj dužini ravnomerno opterećena, što znači da
nije dozvoljeno da se cev oslanja na jednom ili par mesta.
Na mestu svake spojnice treba raskopati posteljicu u vidu
niše dubine 5cm da bi se obezbedilo oslanjanje po celoj
dužini cevi. Cev ne sme da se oslanja na spojnice.
Po završenom spajanju cevi mora se obezbediti da
spojnica dobro nalegne na posteljicu i da se zona spojnice
dobro zapuni materijalom za zatrpavanje oko cevi.
Centriranje cevi vršiti instrumentom a montažu u svemu
prema uputstvima proizvođača i propisima za tu vrstu
posla.
Pozicijom obuhvaćeno: nabavka, transport do gradilišta,
istovar, raznošenje duž rova i ugradnja cevnog materijala
za kanalizacionu mrežu. Srednja transportna daljina (STD)
je 10km.
Obračun se vrši po m' ugrađenih cevi, za sav rad i potreban
materijal.
DN160
m1
DN 250
m1
Nabavka i montaza uvodnika za prikljucenje cevi na saht
(KGF) .
Cenom pozicije obuhvatiti izradu otvora u zidu ab šahta i
ugradnju uvodnika (KGF) i obezbedjenje
vodonepropusnosti na mestu prodora cevi u saht.
Prilikom montaže, izvođač radova mora se pridržavati
nacrta iz projekta i uputstva proizvođača.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog uvodnika, za sav
rad i potreban materijal.

12,00
113,90

DN 160
DN 250

Kkom 2,00
kom. 10,00

Nabavka i montaza kratkih kanalizacionih cevi od tvrdog
P.V.C.-a, dužine L=1.0 m.
Opis pozicije kao 4.1.
Obračun se vrši po komadu ugrađenih cevi, za sav rad i
potreban materijal.
DN250

kom.

10,00

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI
5. BETONSKI RADOVI
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5.1.

Armirano-betonska reviziona okna.
Nabavka materijala i izrada kanalizacionog revizionog okna
od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 u natur
obradi, debljine zida d=15 cm kružnog preseka, svetlog
otvora prečnika f 1000mm, sa konusnim završetkom
h=75cm, redukcije Ø 1000/600 mm, sa ugradnjom saht
poklopaca sa otvorom precnika 600 mm., klase nosivosti
B400 kN bez rupa sa posebnim otvorom za pijuk,
blokiranje zatvaranja na 90˚ i otvaranjem do 130˚.
Kompletan poklopac - ram i uložak moraju da zadovolje
standard EN124.. Betonski venac oko poklopca šahta je od
armiranog betona MB 30, debljine d=20 cm, a šaht je
fundiran na betonsku ploču kvadratne osnove
1.70*1.70m, debljine d=20cm, MB 30. Podloga ploče je od
betona MB 10, d=10cm i tampon šljunka d=10cm. Dno
šahta je kinetirano betonom MB 15. Po vertikalnoj
izvodnici šahta ugrađene su tipske penjalice (JUS.M.J6 285
). Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata sa
montažom i demontažom, postavljanje i ugradnja
armature, dopunski iskop zemlje i planiranje dna rova.
Obračun se vrši po izvedenom šahtu za sav rad i materijal.
Hs od 2,0 do 2.5 m.
Hs od 3.0 do 3,5 m.

kom
kom

3,00
1,00

UKUPNO BETONSKI RADOVI
6. OSTALI RADOVI
6.1

Sniženje podzemne vode iglofiltrima
Sniženje nivoa podzemne vode iglofiltrima vrši se samo u
slučaju da je nivo podzemne vode viši od kote dna rova pri
čemu su iglofiltri pobijeni sa obe strane rova.
Sniženje nivoa se vrši za vreme izvođenja sledećih radova:
iskop rova, razupiranja bokova rova, planiranje dna rova,
montažnih radova , izrada sahtova i zatrpavanja do iznad
nivoa podzemne vode.

m1

123,90

6.2

Zaštita odnosno izmeštanje podzemnih instalacija
Pri nailasku na podzemne instalacije (tt, elektro, gasovod i
vodovodne instalacije) obavestiti nadzornog organa i
vlasnike instalacija i u dogovoru sa njima izvršiti zaštitu
odnosno eventualno izmeštanje istih.
Obračun se vrši po komadu, za sav rad i potreban
materijal.

kom.

3,00
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6.3

Izrada veze novoprojektovane kanalizacije na postojecu CS
koja se ukida
Cenom pozicije obuhvatiti blindiranje dotoka kanalizacije u
uzvodnom šahtu, prepumpavanje privremenom muljnom
pumpom za vreme izrade kinete, mašinsko štemanje
otvora zida crpne stanice, sekundarno betoniranje nakon
ugradnje KGF uloska i ponovno betoniranje kinete sahta,
izrada kinete od nabijenog betona cca 0,4 m3, blindiranje
kanalizacije koja se ukida, demontaža pomoćnog alata i
pumpi. Obracun se vrsi po komadu.

kom.

1,00

6.4

Demontaža i uklanjanje cevi, armature i pumpi iz
postojeće CS koja se ukida.
Cenom pozicije obuhvatiti sečenje potisnog cevovoda
unutar CS, demontažu pumpi i svih ostalih elemenata
bravarije unutar CS. Pozicijom je predviđeno i uklanjanje
upravljačkog ormana (prethodno po nalogu Investitora
Elektro distribucija vrši isključenje napajanja. )Sav
demontirani materijal odneti na deponiju koju odredi
Nadzor/Invesitor.Obracun se vrsi po komadu.

kom.

1,00

6.5

Izrada veze/uliva novoprojektovane kanalizacije na
postojecu CS
Cenom pozicije obuhvatiti masinsko stemanje otvora u
postojecim sahtovima, sekundarno betoniranje nakon
ugradnje KGF uloska . Obracun se vrsi po komadu.

kom.

1,00

6.6

Izrada projekta izvedenog stanja
Nakon završetka radova na izgradnji kanalizacije, investitor
i izvođač radova su dužni da urade projekat izvedenog
stanja ako je bilo izmena u odnosu na projektno rešenje.
Obračun izvedenih radova vrši se po m' trase za koju je
urađen projekat izvedenog stanja, za sav rad i potreban
materijal.

m1

123,90

6.7

Dovodjenje kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje
Dovodjenje kolovozne konstrukcije u prvobitno stranje u
svemu prema postojecem stanju kolovozne konstrukcije.
Obracun po m2.
Asfaltni kolovoz
Betonski kolovoz

m2
m2

32,40
12,12

UKUPNO OSTALI RADOVI
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REKAPITULACIJA
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis radova:

Ukupan iznos bez
uračunatog PDV

Ukupan iznos saa
uračunatim PDV

GEODETSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
MONTAŽNI RADOVI
BETONSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO:

Напомена: Наручилац је у обавези да извођачу радова достави копију плана водова за
предметну локацију , а извођач радова је у обавези да приликом извођења радова
обезбеди све водове од оштећења, односно обезбеди нормално функционисање истих.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
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 ЗЈН 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);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
а) пословни капацитет:
-

Да је понуђач у претходне две године (2017. и 2018.) извршио радове на
изградњи канализационе мреже минималне вредности једног уговора од
3.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ.

-

Да понуђач поседује важеће сертификате :
- важећи сертификат ISO 9001 или одговарајући
- важећи сертификат ISO 14001 или одговарајући
- важећи сертификат OHSAS 18001 или одговарајући
- важећи сертификат ISO 27001 или одговарајући
- важећи сертификат ISO 50001 или одговарајући

б) финансијски капацитет
- да Понуђач у последњих 12 месеци који предходе месецу у коме је објављен
позив за подношење понуда није био у блокади.
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в) кадровски капацитет:
- да понуђач има запосленог запосленoг на неодређено време или одређено време или
ангажованог за обављање привремених и повремених послова или ангажованог по
уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди,
сагласно Закону о раду и то:
-

минимум 1 одговорног извођача радова са лиценцом 413 или 414

- 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 и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних условаза учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
•

Услов из чл. 75 ст. 1 тач. 1) Закона - Доказ:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
Решење надлежног Привредног суда из регистра привредног субјекта

•

Услов из чл. 75, ст. 1, тач. 2) Закона - Доказ:
Правна лица:
1)Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица,односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;

Страна 14 oд 59

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 нијео суђиван 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 доставити доказ за сваког од тих
заступника.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
•

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

•

Услов из члана 75 ст. 2Закона - Доказ:

Потписан и оверен Образац брoj 5.Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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а) пословни капацитет:
Да је понуђач у претходне две године (2017 и 2018.) извршио радове на
изградњи канализационе мреже минималне вредности једног уговора од
3.000.000,00 динарабез урачунатог ПДВ.

Доказ:
o копија Уговора и окончана ситуација
-

Да понуђач поседује важеће сертификате :
сертификат ISO 9001 или одговарајући
важећи сертификат ISO 14001 или одговарајући
важећи сертификат OHSAS 18001 или одговарајући
-важећи сертификат ISO 27001 или одговарајући
важећи сертификат ISO 50001 или одговарајући
- Доказ:
o Фотокопија захтеваних Сертификата

б) финансијски капацитет
- Да у последњих 12 месеци који предходе месецу објављивања позива за
подношење понуда, није био у блокади
-Доказ:
o Потврда НБС о броју дана неликвидности
в) кадровски капацитет:
- да понуђач има запосленoг на неодређено време или одређено време или ангажованог
за обављање привремених и повремених послова или ангажованог по уговору о делу
или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди, сагласно
Закону о раду и то:
- минимум 1 одговорног извођача радова са лиценцом 413 или 414
- Доказ:
- копија личне лиценце , копија потврде Инжењерске Коморе Србије да је захтевана
лиценца важећа
- Фотокопија М/МА образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запосленог (за
лица која су у радном односу) или фотокопију уговора о ангажовању (за лица која нису
у радном односу)
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Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњавају услове из члана 75 став 1, тач.1) до 4) Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75 став 1, тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако 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 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), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на
којој је тражени документ јавно доступан и да уз понуду достави Решење о упису у
регистар понуђачакоје води Агенција за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако 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.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази (члан 77
Закона), 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.
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.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ
САСТАВЉЕНА

НА

КОЈЕМ

ПОНУДА

МОРА ДА

БУДЕ

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који
се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи
изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
2.1. 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/кутији је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
2.2.
Понуду доставити на адресу:

Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр. 1.
,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на канализацији у Београдској улици, ЈН
ОП IV-1-3-5
НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
28. 03. 20198. године до 09.00 часова.
Отварање понуда ће се вршити истог дана у 10:30 часова у канцеларији број 27,
Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, Сремски Карловци

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

Страна 18 oд 59

Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи:
1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75 и 76 Закона
наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова“
- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка
понуда, потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно за све
чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за
учешће у поступку јавне набавке.
2. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег
броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси
са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати одговарајуће
стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење података о
подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди у довољном броју примерака за
све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене,
ископиране стране „обрасца понуде“ прилажу се уз „образац понуде“ ове
конкурсне документације.
3. Образац структуре цене
4. Образац трошкова припреме понуде
5. Образац изјаве о независној понуди
6. Oбразац изјаве о испуњавању услова из члана 75 Закона
7. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75, став 2 Закон
8. Модел уговора
9. Средство обезбеђења за озбиљност понуде

Напомена:
- Образац понуде, Образац структуре ценеи 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, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.
75.став 2. Закона у случају групе понуђача морају бити потписани од стране
овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
- Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs;
- Интернет страница наручиоца: www.sremskikarlovci.rs
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6. УСЛОВИ
ПОД
КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писaна
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуде.
7. КОНТАКТ
Е - mail адреса: javne.nabavkesk@gmail.com
8. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Сремски
Карловци,Трг Бранка Радичевића 1 Сремски Карловци, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - Радови на канализацији у Београдској
улици- ЈН ОП IV-1-3-5- НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку радова -Радови на канализацији у Београдској
улици- ЈН ОП IV-1-3-5- НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку радова - Радови на канализацији у Београдској
улици- ЈН ОП IV-1-3-5- НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на канализацији у
Београдској улици- ЈН ОП IV-1-3-5- НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
9. 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 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
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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.
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.
11. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразумкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
12.1Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Начини рок плаћања: по предрачуну и окончаној ситуацији на жиро рачун
Понуђача у законски предвиђеном року.
12.2 Захтеви у погледу начина, места и рока набавке предмета ЈН:
Рок важења понуде: минимално 60 дана од дана отварања понуда
Место извршења радова: радови ће се изводити у Београдској улици у
Сремским Карловцима
Рок завршетка радова: до 31. децембра 2019. године
12.3. Захтеви у погледу гарантног рока:
Гарантни рок: минимум 2 (две) године.
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13. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закон
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ
ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ОБЈАВЉЕН И НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Позив за подношење понуда није објављена на страном језику.
15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за
озбиљност понуде:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од 5% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити
безусловна и платива на први позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од
оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 60 дана од дана отварања
понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг). Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
дату уз понуду уколико:
•
понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове
или измени своју понуду;
•
понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор
о јавној набавци;
•
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења
за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
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Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за
добро извршење посла.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење
посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора
да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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).
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора,
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за
отклањање грешака у гарантном року и то:

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне
вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5
(пет) дана дужи од гарантног рока. Поднета банкарска гаранција не може да
садржи 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).

Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје изведених радова
уз окончану ситуацију предмета јавне набавке преда наручиоцу средство
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака 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.
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
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причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до
предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 10
дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат
у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему
према важећим законским прописима.
16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који
су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означиоу
понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани
удокументима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу
садржеознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу којије
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом,
поредњега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке
потписовлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података
који нисуозначени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду
поверљивостиподатака добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и
остали подаци изпонуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и
поднете понуде, до истекарока предвиђеног за отварање понуда.
17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поштена адресу Наручиоца:
Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, 21 205 Сремски
Карловци или електронским путем на e-mail: javnenabavkesk@gmail.com,тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговоробјавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН ОП БР IV-1-3-5”
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Законасваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 часова.
20. Закона.
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18.ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се Записник о отварању
понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона.
Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови
Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који
преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања.
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку
отварања понуда у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву
понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу.
Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
19. 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.
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
21.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
22. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном
року од 15 дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац задржава право 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. У случају обуставе поступка из
наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади
трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона,
уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.
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Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави
поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту
објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки регулисан је одредбама чл. 138. 167. ЗЈН.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, или поштом препорученом пошиљком са повратницом, на адресу:Општина Сремски Карловци,
Трг Бранка Радичевића број 1, 21 205 Сремски Карловци, Општинска управа,
Одељење за буџет и финансије, Служба за јавне набавке или електронском поштом
на е- mail адресу:javnenabavkesk@gmail.com,
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
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 и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавнх набавке.
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 из чл. 149 ст. 3. и
4. ЗЈН, 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.
Наручилац ће о поднетом захтеву за заштиту права објавити обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 120.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплат таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права (Напомена: препорука је да се у овом пољу избегава употреба
размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл);
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
сеподноси захтев за заштиту права (Напомена: податке обавезно уносити наведеним
редоследом);
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са законом и другим прописом.
24. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Како је предметни поступак – отворени поступак, не постоје елементи о којима ће се
преговарати.
25. ВРСТА
КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Одлука о додели Уговора о јавној набавци радова-Радови на канализацији у
Београдској улици- ЈН ОП IV-1-3-5 ,донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“
26.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
елементе критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом:
У случају једнакепонуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
У случају једнаке понуђене цене и рока извођења радова, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гатантни рок.
У случају једнаке понуђене цене, једнаког рока извођења радова, као и једнаке
дужине гарантног рока, најповољнија биће изабрана путем жреба.
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27. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговору року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор
преистека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка. 5) Закона.
Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са
изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је
потврђена одлука Наручиоца о додели уговора.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
28. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
29. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА:
Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко
надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним
јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе
позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на
усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране стручног надзора и
Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора, сагласно члану 115 ЗЈН, а пре
коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.
Извођач се обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз
сагласност Наручиоца и закључења анекса уговора. За све што није уговорено,
примењиваће се одредбе Посебних Узанси о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр.
18/77)
30. ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ:
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова,
а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење
непредвиђених радова са предмером и предрачуном.
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова,
врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и
количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу,
најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање
непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног
позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког
поступка.
У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је
обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове
(непредвиђене радове).
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у
грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште,
појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне
документације.
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Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних
догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по
добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа, приступити уговарању
наведених радова, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о
основаности примене преговарачког поступка.
За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички
преглед објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, а након
добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене
преговарачког поступка.
31. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу
ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно
одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкамаи Закона о
облигационим односима
Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе,у складу са чланом 115.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и
одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној
набавци извршити измену уговора, закључењем анекса истог.
Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова.
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.
32. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује уколико поседује доказе да је понуђач
поступао или поступа супротно одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама.
VI ОБРАЗАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Образац понуде (Образац бр.1)
2) Образац структуре цене (Образац бр.2)
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 3 )
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 4)
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке
чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац бр. 5)
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац бр. 5.1.)
7) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
(Образац бр. 6)
8) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. Став 2. Закона (Образац бр. 6.1)
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац број 1
Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку радова
Радови на канализацији у Београдској улици- ЈН ОП IV-1-3-5
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)
PREDMER RADOVA

RADOVI NA KANALIZACIJI U BEOGRADSKOJ ULICI- ЈN ОPIV-1-3-10

Red.
broj

OPIS RADOVA

Jed.
mere

Količina Jedinična Iznos
radova cena
dinara

m'
m'

12,00
123,90

m2
m2

32,40
12,12

1. PRETHODNI RADOVI
1.1.

Iskolčavanje i obeležavanje trase.
Iskolčavanje i obeležavanje objekta pre početka radova sa
izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa
unošenjem podataka u KAT-KOM.
Sve instalacije (struja, tt, voda, gas i svi njihovi kućni
priključci) treba posebno obeležiti i signalizirati. Redovnu
kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i
nadzorni organ.
Jediničnom cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad
i materijal.
Obračun se vrši po m', za sav rad i potreban materijal.

1.2.

Uklanjanje kolovzne konstrukcije..
Sečenje završnog sloja kolovozne konstrukcije testerom za
asfalt i beton u širini rova.Pre početka radova vidno
obeležiti gradilište i obezbediti bezbedno odvijanje
pešačkog i drumskog saobraćaja. Raskopavanje asfaltnog
kolovoza vršiti specijalizovanim alatom sa ravnim
odsecanjem ivica kako ne bi došlo do komadanja i
lomljenja asfaltnog sloja
Isečenu konstrukciju zajedno sa tucaničkim zastorom cca
40 cm utovariti u kamion i odvesti na deponiju.
Jediničnom cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad
i materijal.
Obračun se vrši po m2, za sav rad i potreban materijal.
Asfaltni kolovoz
Betonski kolovoz
UKUPNO PRETHODNII RADOVI
2. ZEMLJANI RADOVI
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2.1.

2.2

Kombinovani iskop rova (70% masinski, 30% rucno)
Izvršiti kombinovani iskop rova sa utovarom materijala u
motorno vozilo. Kompletan iskop se vrsi uz obezbedjenje
rova podgradom.
Na ukrštanju sa postojećim instalacijama, iskop izvoditi uz
obavezno u prisustvu nadležnog lica u čijem vlasništvu je
navedena instalacija.
Sva otkopavanja moraju biti izvršena tačno do visina
predviđenih planovima, a kote iskopa proveriće se i primiti
pismeno, preko građevinskog dnevnika upisom nadzornog
organa.
U slučaju izvođenja radova pri opaženoj podzemnoj vodi,
predvideti sniženje nivoa iste koje je obuhvaćeno
pozicijom 5.1.
Količine iskopa za obračun utvrđuju se merenjem stvarno
izvršenog iskopa tla u sraslom stanju ili po izmenama koje
odobrava nadzorni organ.
Obračun, prema iskazu, po m3 iskopanog materijala, za sav
rad i potreban materijal.
kućni priključci
osnovna trasa

m3
m3

13,44
336,68

Planiranje dna rova sa nabijanjem podtla
Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1cm prema
projektovanim kotama i nagibima. U cenu pozicije ulazi i
prosečan iskop od 0,05m3/m' sa odbacivanjem materijala
van rova.
Po izvršenom planiranju dna rova izvršiti ispitivanje
zbijenosti dna rova koja treba da iznosi 95% od max.
Laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom
postupku.
Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda
nosivost dna rova treba da iznosi Me>1.0kN/cm2.
Obračun se vrši po m2 isplaniranog i zbijenog dna rova, za
sav rad i potreban materijal.
kućni priključci
osnovna trasa

m2
m2

9,60
123,90
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2.3

2.4

Izrada posteljice od peska
Razastiranje i planiranje posteljice od peska za
novoprojektovanu cev kanalizacije u širini predviđenoj
projektom . Posteljicu izraditi sa tačnošću od 1cm, u
svemu prema projektovanim kotama i nagibima. Debljina
sloja d=15cm.
Nakon ravnanja peska izvršiti zbijanje ručnim alatom uz
kvašenje peska. Zbijenost posteljice mora biti ravnomerna
po celoj dužini rova.
Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka peska,
transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov,
planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu
posla.
Obračun se vrši po m3materijala u sabijenom stanju, za sav
rad i potreban materijal.
kućni priključci
osnovna trasa

m3
m3

0,96
18,59

Zatrpavanje rova peskom
Nakon provere kvaliteta montaže cevovoda, odnosno
nakon geodetskog snimanja montiranog cevovoda, vrši se
zatrpavanje rova peskom do donje kote kolovozne
konstrukcije.
Zatrpavanje vršiti u slojevima debljine 20-30 cm uz
istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje. Do visine 0,5m
iznad temena cevi zbijanje vršiti ručnim alatom, u
preostalom delu rova mehanizovanim sredstvima.
Pozicijom obuhvaćena nabavka i transport materijala sa
ugradnjom uz nabijanje. Nabijanje vršiti u slojevima do 30
cm, pri čemu se zahteva min Ms = 2,5 KN/cm2.
Zbijenost slojeva mora odgovarati važećim tehničkim
propisima za odgovarajuću kategoriju saobraćajnice o
čemu izvođač mora priložiti potreban broj atesta o
ispitivanju zbijenosti.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u sabijenom
stanju, za sav rad i potreban materijal.
kućni priključci
osnovna trasa

m3
m3

6,40
136,67

Страна 35 oд 59

2.5

2.6

Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa
Nakon zatrpavanja montiranog cevovoda peskom na +30
cm od gornje kote cevi, zatrpati rov zemljom iz iskopa do
vrha rova.
Zatrpavanje vršiti u slojevima debljine 20-30 cm uz
istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje.
Zbijenost slojeva mora biti veća ili jednaka zbijenosti
okolnog konsolidovanog tla.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u sabijenom
stanju, za sav rad i potreban materijal.
kućni priključci
osnovna trasa

m3
m3

7,04
136,67

Transport viška zemlje iz iskopa
Utovar, transport, istovar i razastiranje viška zemljanog
materijala iz iskopa na deponiji čiju lokaciju će odrediti
nadzorni organ. Predračunska srednja transportna daljina
je do 5 km.
Obračun se vrši po m3 transportovanog materijala, za sav
rad i potreban materijal.
kućni priključci
osnovna trasa

m3
m3

7,36
161,34

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

3. TESARSKI RADOVI
3.1.

Razupiranje rova
Iskopani rov osigurati odgovarajućom metalnom oplatom
sa drvenim ili metalnim razupiračima potrebne nosivosti
da se obezbedi stabilnost bokova rova za rov do dubine do
3.0m. Osiguranje može biti i drvena oplata sa horizontalno
postavljenim daskama koje se učvršćuju vertikalnim
stubovima i razupiru razupiračima prema detalju iz
projekta.
Jediničnom cenom obuhvaćeni su: nabavka građe, utovar,
transport, krojenje, razvoženje duž rova, montaža i
m2
održavanje, demontaža, slaganje, utovar i dalji transport.
Za vreme izvršenja ovih radova postupati u svemu prema
propisima za tu vrstu poslova i Pravilniku o HTZ merama.
Kad otpočne zatrpavanje rova, osiguranje odstranjivati
postepeno, vodeći pri tome računa o sigurnosti oplate koja
još ostaje u upotrebi.
Obračun se vrši po m2 podgrađenih površina, za sav rad i
potreban materijal.

673,37
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UKUPNO TESARSKI RADOVI

4.1

4.2

4.3

4. MONTAŽNI RADOVI
Nabavka i montaza P.V.C.. kanalizacionih cevi
Nabavka i montaža kanalizacionih P.V.C. cevi tipa Peštan
SN4 ili ekvivalent.
Polaganje cevi u rov vrši se na pripremljenu, zbijenu
peščanu posteljicu. Pri polaganju voditi računa da cev
bude po celoj dužini ravnomerno opterećena, što znači da
nije dozvoljeno da se cev oslanja na jednom ili par mesta.
Na mestu svake spojnice treba raskopati posteljicu u vidu
niše dubine 5cm da bi se obezbedilo oslanjanje po celoj
dužini cevi. Cev ne sme da se oslanja na spojnice.
Po završenom spajanju cevi mora se obezbediti da
spojnica dobro nalegne na posteljicu i da se zona spojnice
dobro zapuni materijalom za zatrpavanje oko cevi.
Centriranje cevi vršiti instrumentom a montažu u svemu
prema uputstvima proizvođača i propisima za tu vrstu
posla.
Pozicijom obuhvaćeno: nabavka, transport do gradilišta,
istovar, raznošenje duž rova i ugradnja cevnog materijala
za kanalizacionu mrežu. Srednja transportna daljina (STD)
je 10km.
Obračun se vrši po m' ugrađenih cevi, za sav rad i potreban
materijal.
DN160
m1
DN 250
m1
Nabavka i montaza uvodnika za prikljucenje cevi na saht
(KGF) .
Cenom pozicije obuhvatiti izradu otvora u zidu ab šahta i
ugradnju uvodnika (KGF) i obezbedjenje
vodonepropusnosti na mestu prodora cevi u saht.
Prilikom montaže, izvođač radova mora se pridržavati
nacrta iz projekta i uputstva proizvođača.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog uvodnika, za sav
rad i potreban materijal.

12,00
113,90

DN 160
DN 250

Kkom 2,00
kom. 10,00

Nabavka i montaza kratkih kanalizacionih cevi od tvrdog
P.V.C.-a, dužine L=1.0 m.
Opis pozicije kao 4.1.
Obračun se vrši po komadu ugrađenih cevi, za sav rad i
potreban materijal.
DN250

kom.

10,00

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI
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5. BETONSKI RADOVI
5.1.

Armirano-betonska reviziona okna.
Nabavka materijala i izrada kanalizacionog revizionog okna
od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 u natur
obradi, debljine zida d=15 cm kružnog preseka, svetlog
otvora prečnika f 1000mm, sa konusnim završetkom
h=75cm, redukcije Ø 1000/600 mm, sa ugradnjom saht
poklopaca sa otvorom precnika 600 mm., klase nosivosti
B400 kN bez rupa sa posebnim otvorom za pijuk,
blokiranje zatvaranja na 90˚ i otvaranjem do 130˚.
Kompletan poklopac - ram i uložak moraju da zadovolje
standard EN124.. Betonski venac oko poklopca šahta je od
armiranog betona MB 30, debljine d=20 cm, a šaht je
fundiran na betonsku ploču kvadratne osnove
1.70*1.70m, debljine d=20cm, MB 30. Podloga ploče je od
betona MB 10, d=10cm i tampon šljunka d=10cm. Dno
šahta je kinetirano betonom MB 15. Po vertikalnoj
izvodnici šahta ugrađene su tipske penjalice (JUS.M.J6 285
). Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata sa
montažom i demontažom, postavljanje i ugradnja
armature, dopunski iskop zemlje i planiranje dna rova.
Obračun se vrši po izvedenom šahtu za sav rad i materijal.
Hs od 2,0 do 2.5 m.
Hs od 3.0 do 3,5 m.

kom
kom

3,00
1,00

UKUPNO BETONSKI RADOVI
6. OSTALI RADOVI
6.1

Sniženje podzemne vode iglofiltrima
Sniženje nivoa podzemne vode iglofiltrima vrši se samo u
slučaju da je nivo podzemne vode viši od kote dna rova pri
čemu su iglofiltri pobijeni sa obe strane rova.
Sniženje nivoa se vrši za vreme izvođenja sledećih radova:
iskop rova, razupiranja bokova rova, planiranje dna rova,
montažnih radova , izrada sahtova i zatrpavanja do iznad
nivoa podzemne vode.

m1

123,90

6.2

Zaštita odnosno izmeštanje podzemnih instalacija
Pri nailasku na podzemne instalacije (tt, elektro, gasovod i
vodovodne instalacije) obavestiti nadzornog organa i
vlasnike instalacija i u dogovoru sa njima izvršiti zaštitu
odnosno eventualno izmeštanje istih.
Obračun se vrši po komadu, za sav rad i potreban
materijal.

kom.

3,00
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6.3

Izrada veze novoprojektovane kanalizacije na postojecu CS
koja se ukida
Cenom pozicije obuhvatiti blindiranje dotoka kanalizacije u
uzvodnom šahtu, prepumpavanje privremenom muljnom
pumpom za vreme izrade kinete, mašinsko štemanje
otvora zida crpne stanice, sekundarno betoniranje nakon
ugradnje KGF uloska i ponovno betoniranje kinete sahta,
izrada kinete od nabijenog betona cca 0,4 m3, blindiranje
kanalizacije koja se ukida, demontaža pomoćnog alata i
pumpi. Obracun se vrsi po komadu.

kom.

1,00

6.4

Demontaža i uklanjanje cevi, armature i pumpi iz
postojeće CS koja se ukida.
Cenom pozicije obuhvatiti sečenje potisnog cevovoda
unutar CS, demontažu pumpi i svih ostalih elemenata
bravarije unutar CS. Pozicijom je predviđeno i uklanjanje
upravljačkog ormana (prethodno po nalogu Investitora
Elektro distribucija vrši isključenje napajanja. )Sav
demontirani materijal odneti na deponiju koju odredi
Nadzor/Invesitor.Obracun se vrsi po komadu.

kom.

1,00

6.5

Izrada veze/uliva novoprojektovane kanalizacije na
postojecu CS
Cenom pozicije obuhvatiti masinsko stemanje otvora u
postojecim sahtovima, sekundarno betoniranje nakon
ugradnje KGF uloska . Obracun se vrsi po komadu.

kom.

1,00

6.6

Izrada projekta izvedenog stanja
Nakon završetka radova na izgradnji kanalizacije, investitor
i izvođač radova su dužni da urade projekat izvedenog
stanja ako je bilo izmena u odnosu na projektno rešenje.
Obračun izvedenih radova vrši se po m' trase za koju je
urađen projekat izvedenog stanja, za sav rad i potreban
materijal.

m1

123,90

6.7

Dovodjenje kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje
Dovodjenje kolovozne konstrukcije u prvobitno stranje u
svemu prema postojecem stanju kolovozne konstrukcije.
Obracun po m2.
Asfaltni kolovoz
Betonski kolovoz

m2
m2

32,40
12,12

UKUPNO OSTALI RADOVI
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REKAPITULACIJA
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis radova:

Ukupan iznos bez
uračunatog PDV

Ukupan iznos saa
uračunatim PDV

GEODETSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
MONTAŽNI RADOVI
BETONSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO:

6) Опис предмета набавке:
1. Рок плаћања: попредрачуну и окончаној ситуацији на жиро рачун Понуђача у законски
предвиђеном року.
2.

Рок важења понуде је: _______ дана од дана отварања понуда.( не
може бити краћи од 60 дана)

3. Рок за реализацију Уговора:________________(најкасније до 31. 12. 2019. године)
4. Место реализације Уговора: Београдска улица у Сремским Карловцима

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 подносезаједничку 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
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Обрасзац број 2

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
-Радови на канализацији у Београдској улици-

REKAPITULACIJA
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis radova:

Ukupan iznos bez
uračunatog PDV

Ukupan iznos saa
uračunatim PDV

GEODETSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
MONTAŽNI RADOVI
BETONSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO:

Укупно без ПДВ-а:
Укупно са ПДВ-ом:

Датум:

Понуђач:
М. П

______________________

_________________________

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и о ери печатом, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ,оже да се определи да образац
структуре ценепотписују и печатом оеравају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оерити образац
структуре цене
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Образац број 3

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
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
Образац број 4

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

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавкерадова: Радови на канализацији у Београдској улици- ЈН ОП IV-1-3-5, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печат
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - чл. 75.
Образац бр.5

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________
[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке радова: Радови на канализацији у Београдској улици- ЈН ОП IV-1-3-5,
испуњава све услове из чл. 75.ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Место:_____________

Датум:_____________

Понуђач:

М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђачаизгрупепонуђача и оверена печатом, на који начин
свакипонуђачизгрупепонуђачаизјављује даиспуњаваобавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - чл. 75. ЗЈН
Образац бр. 5.1.

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

Подизвођач ___________________________________________________________
[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке радова: : Радови на канализацији у Београдској улици- ЈН ОП IV-1-3-5
испуњава све услове из чл. 75 ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

Место:_____________

Датум:_____________

Подизвођач:

М.П.

_____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 СТ. 2. ЗАКОНА
Образац бр. 6

У вези члана 75, став 2 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________ у поступку јавне набавке радова: Радови на
канализацији у Београдској улици- ЈН ОП IV-1-3-5, 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
Образац бр. 6.1.

У вези члана 75, став 2 Закона о јавним набавкама, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач______________________________ у поступку јавне набавке радова: Радови на
канализацији у Београдској улици- ЈН ОП IV-1-3-5, поврђује да је поштовао обавезе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
дагарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

________________

Понуђач

М.П.

__________________
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Модел Уговора ПОНУЂАЧ мора да:
- попуни,
- печатом овери и потпише сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела
уговора,
Уколико понуду подноси група понуђача, свака страна модела уговора мора бити потписана и
оверена од стране овлашћеног лица - носиоца посла.
VII МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
Радови на канализацији у Београдској улици- ЈН ОП IV-1-3-5
Закључен између:
1.Наручиоца: ОПШТИНСКАУПРАВА Општине Сремски Карловци, са седиштем у Сремским
Карловцима, улица Трг Бранка Радичевића бр1, ПИБ: 102828498, Матични број: 08139199, број
рачуна: 840-151640-41, назив банке: Управа за трезор, Телефон: 021 685-3000, коју заступа Стефан
Стевић, Начелник Општинске управе , (у даљем тексту: Наручилац)
и
из
________________,
2.____________________________________________________
улица_____________, као најуспешнији понуђач (у даљем тексту:Извођач радова), кога
заступа_________________,
МБР:_______________,
ПИБ:____________,
број
рачуна
__________________код ______________ банке са друге стране.
Остали учесници у заједничкој понуди:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
Подизвођачи:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде саучешћем подизвођача, у уговору ће бити
наведени сви понуђачи изгрупе понуђача, односно сви подизвођачи)

Заједнички назив за учеснике у овом послу је: Уговорне стране.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова на канализацији у Београдској улици- ЈН ОП IV-1-3-5,
у свему према прихваћеној Понуди Извођача радова број ____________ од ___________. године, а
која чини саставни део овог Уговора.
Извођач једужaндa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у року од 3 (три)
дана од дана пријемa.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члaн 2.
Извођач
ће
преко
Подизвођaчa
извршити
део
предметних
радова:
________________________________________, a који износи укупно _________________динaрa без
ПДВ, тј. ___________% од укупне вредности овог Уговорa без ПДВ.
Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за радове
извршене од стране Подизвођача, као да их је сам извршио.
Ако Извођач aнгaжује кaо подизвођaчa лице које није нaведено у овом Уговору, Наручилaц ће
реaлизовaти средство обезбеђењa и рaскинути Уговор, осим aко би рaскидом Уговорa Нaручилaц
претрпео знaтну штету. У нaведеном случaју, Нaручилaц ће обaвеститити оргaнизaцију зa зaштиту
конкуренције.*
(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета без ангажовања подизвођача).
ГРУПА ПОНУЂАЧА
Члан 3.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.*
(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета самостално).
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Члан 4.
Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са
прихваћеном Понудом и овим Уговором, техничком документацијом за извођење радова, важећим
законима и прописима, техничким нормативима и стандардима који важе за ову врсту радова уз
поштовање правила струке, као и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Члан 5.
Извођач радова је обавезан дапре увођења у посао изврши следеће:
-

решењем именује одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте радова из Понуде и да
иста достави Наручиоцу;
потпише и овери Пројекат за извођење;
достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења
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Члан 6.
Извођач радова је дужан да:
1. обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему као и све друге
активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора;
2. организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење
несметаног саобраћаја, заштита околине за све време извођења радова;
3. о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим
прописима и упутствима Наручиоца;
4. у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал, тако да
се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима што се
тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време
укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
5. да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду;
6. уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима који регулишу ову
област и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и
опреме;
7. за опрему и материјале који се користе приликом извођења радова пре уградње обезбеди атесте,
сертификате, потврде о пореклу робеи друга документа у складу са законом и достави их на
увид стручном надзору и да на дан примопредаје радова, све гарантне листове за уграђене
уређаје и опрему, као и упутства за руковање, записнички преда Наручиоцу;
8. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања,
оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;
9. отклони сву штету коју учини за време извођења радова;
10. по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца и стручни надзор да је завршио
радове и да је спреман за њихову предају;
11. учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну изведених радова;
12. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене
градилишне инсталације;
13. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;
14. изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи.
Члан 7.
Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова.
Извођач радова је дужан да поступи по свим основаним писменим примедбама Наручиоца и
стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме и о свом трошку
отклони недостатке и пропусте.
Извођач радова је дужан да заједно са стручним надзором изврши сагледавање и анализу испуњења
уговорених обавеза у погледу рока и о томе сачини извештај. Извештај оверавају и потписују
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Извођач радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор. Извођач радова доставља извештај
Наручиоцу уз окончану ситуацију.

Средства финансијског обезбеђења
Члан 8.
Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдуже у року од 7 (седам) дана од
дана закључења Уговора, Наручиоцу преда:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови
за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора
да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 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).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за отклањање
грешака у гарантном року и то:

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака
у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок
важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Поднета
банкарска гаранција не може да садржи 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).

Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје изведених радова уз окончану
ситуацију предмета јавне набавке преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења за
отклањање грешака у гарантном року.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака 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.
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац је дужан да:
1. преда Извођачу радова идејни пројекат, пројекат за извођење, решење којим се одобрава
извођење радова и потребне сагласности и дозволе надлежних органа приликом потписивања
Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључивања Уговора;
2. обезбеди вршење стручног надзора у складу са важећим прописима;
3. решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем свих уговорених врста
радова и иста достави Извођачу радова пре увођења у посао;
4. уведе Извођача радова у посао у присуству стручног надзора;
5. обезбеди Извођачу радова несметан приступ градилишту;
6. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који су му упућени преко стручног
надзора са мишљењем стручног надзора о предметном захтеву;

Увођење извођача радова у посао
Члан 10.
Увођење Извођача радова у посао се врши у присуству представника Наручиоца и Извођача радова,
одговорних извођача радова и стручног надзора.
О увођењу Извођача радова у посао води се Записник који оверавају и потписују представници
Наручиоца и Извођача радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор.
Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику.
Члан 11.
Наручилац ће писмено обавестити Извођача радова и стручни надзор о датуму увођења Извођача
радова у посао.
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 12.
Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:______________ динара без
обрачунатог пореза на додату вредност;
Износ обрачунатог пореза на додату вредност је _____________________динара;
Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора са обрачунатим порезом на додату вредност
износи: __________________ динара.
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Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност Уговора сноси порески
обвезник сагласно Закону о порезу на додату вредност, подзаконским актима и пратећим
прописима.
Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена
елемената на основу којих су одређене.

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 13.
Наручилац ће уговорену цену радова из члана 14. овог Уговора исплатити Извођачу радова по
предрачуну и окончаној ситуацији на текући рачун који је назначио у уговору у законски
предвиђеном року. Укупна вредност ће се исплаћивати до вредности опредељених средстава у
буџету Општинске управе и Плану јавних набавки за 2019. годину. Све обавезе које доспевају у
наредној години ће бити реализоване највише до износа средстава који ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 14.
Окончану ситуацију Извођач радова испоставља у 6 (шест) примерака, на основу стварно изведених
количина уговорених радова и уговорених јединичних цена.
Окончана ситуација мора бити потписана и оверене од стране стручног надзора, одговорних
извођача радова, Извођача радова и Наручиоца.
Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, потписаном
Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању менице за отклањање
недостатака у гарантном року.
Наручилац може оспорити окончану ситуацију делимично или у целости. Уколико Наручилац
ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део ситуације.
О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача радова у
року до 15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року
не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате
радове.
НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ
Вишак и мањак радова
Члан 15.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, или
мањкова радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и
стручни надзор.
Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова
или мањак радова, без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора.
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Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о евентуалним вишковима и мањковима радова
или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује
без претходне писмене сагласности стручног надзора и Наручиоца.
Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност
Наручиоца.
Члан 16.
Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави
Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и
уговореним јединичним ценама.
Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави
мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање,
најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће
се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно
испостављања оконачне ситуације.
Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана
потписивања Анекса, преда Наручиоцу нову меницу за добро извршење посла или анекс постојеће
на новоуговорени износ - вредност радова, као и продуженим роком важности, за радове који се
уговарају Анексом из претходног става.
Непредвиђени - додатни радови
Члан 17.
Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених - додатних
радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење
непредвиђених радова који мора да садржи:
1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног
надзора;
2. детаљне анализе цена непредвиђених радова.
Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу
предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са детаљним
образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу са
чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне
набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање
непредвиђених - додатних радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из позива за
подношење понуде, понуду за непредвиђене - додатне радове.
Закључивањем уговора о извођењу непредвиђених - додатних радова, Извођач радова стиче услов
да започне извођење истих, као и право на наплату након што их изведе. Стручни надзор није
овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима,
измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова.
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Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења
уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник,
уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су
ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке
документације.
Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних
догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању
обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању непредвиђених
радова, у складу са одредбама ЗЈН и овог Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе
за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 18.
Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015), након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално
до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не
може да буде већа од 5.000.000,00 динара.
Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени.
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.
Члан 19.
Извођач радова је дужан да у коначни обрачун изведених радова, обухвати и све уговорене вишкове,
мањкове радова, као и радове за које се утврдило да се неће изводити, сагласном вољом обе
уговорне стране на предлог стручног надзора.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 20.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року до_________
(најкасније до 31.12.2018 године) године.
Члан 21.
Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:
- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача
радова;

-

ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);
због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог
стручног надзора;
ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца;

-

због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова;

-
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-

Услед уговарања вишкова радова;
било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у
грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за
продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз сагласност и мишљење
стручног надзора о оправданости захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе
одлуку у року од 15 (петнаест) дана од пријема уредног захтева.
Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети Наручиоцу пре истека
уговореног рока из овог Уговора. Уколико Извођач радова упути Наручиоцу захтев за продужетак
рока, након истека уговореног рока, такав захтев се неће разматрати.
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс Уговора у складу са
чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Члан 22.
Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају
или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о настављању радова по
престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.
Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног надзора. Извођач
радова је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.
Период обуставе радова се констатује у грађевинском дневнику.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 23.
Ако Извођач радова не изведе уговорене радове у уговореном року из овог Уговора својом
кривицом, Наручилац може напплатити уговорну казну у висини од 0,1% од укупне вредности овог
Уговора са ПДВ, за сваки дан закашњења, с тим што износ тако обрачунате уговорне казне не може
бити већи од 10% од укупне вредности овог Уговора са ПДВ. Окончана ситуација се трајно умањује
за износ обрачунате уговорне казне.
Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од
даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију менице за добро извршење
посла, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете до пуног износа стварне штете.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 24.
Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи __________ године (минимум
2 године) рачунајући од дана примопредаје изведених радова. За уграђену опрему и уређаје важи
гарантни рок у складу са условима произвођача.
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Члан 25.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених
материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог
позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен
да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова,
наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове
настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од
Извођача радова тражи накнаду штете.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси
одговорност.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 26.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има одговарајуће атесте и доказе о
квалитету који се захтевају према важећим прописима у складу са техничком документацијом.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и
контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 27.
Комисију за примопредају радова и коначни обрачун формира Наручилац.
Комисију чине представници Наручиоца и Извођача радова, стручни надзор и одговорни извођачи
радова.
Комисија ће у року од 7 (седам) дана од дана обавештења Извођача радова да су радови завршени
приступити изради записника о примопредаји радова и записника коначном обрачуну који
потписују сви чланови Комисије.
Уколико Комисија за примопредају радова и коначни обрачун констатује примедбе на изведене
радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.
Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају
радова и коначни обрачун, Наручилац може извршити наплату менице за добро извршење посла.
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ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА
Члан 28.
Наручилац обезбеђује технички преглед објекта и употребну дозволу у складу са важећим законом
и релевантним подзаконским актима.
Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за технички преглед објекта обезбеде сву
потребну документацију.
Уколико Комисије за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на изведене
радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.
Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед
објекта, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача радова.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 29.
Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:
1. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење
радова;
2. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове;
3. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових овлашћења;
4. ако Извођач радова из неоправданих разлога прекине извођење радова и исте не настави по
истеку рока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада;
5. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави меницу за повраћај авансног плаћања и
меницу за добро извршење посла.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује
другог извођача и активира меницу повраћај авансног плаћања и меницу за добро извршење посла.
Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља
разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца у складу са
одредбама овог Уговора.
Члан 30.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од
10 (десет) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.
Члан 31.
Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је
својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора.
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Члан 32.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као
и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида
Уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача радова,
сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог Уговора, решавати
споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће се решити пред стварно и месно надлежним
Судом према седишту Наручиоца.
За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити
одговарајуће одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Закона о
облигационим односима, као и важећи законси прописи који су у вези са предметом јавне набавке и
важеће одредбе Посебних Узанси о грађењу.
Члан 36.
Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава
по 3 (три) примерка.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и овере обе уговорне стране.
Извођач радова:
_________________________

Наручилац:
__________________________
Начелник Општинске управе
Стефан Стевић
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