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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 ,
68/2015 и 41/19 даљем тексту Закон) и члана 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 отвореног поступка јавне набавке ,
деловодни број.404-16/2020-II од 17.06.2020. године, и Решења о образовању комисије,
деловодни број. 404-16/2020-II-1 од 17.06.2020. године,
Наручилац је припремио :
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
За подношење понуда у отвореном поступку
За јавну набавку услуга Бр. 1.2.13

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈ

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I ,II

Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету набавке

3

III

Техничке карактеристике ( спецификација )

4

IV

Упуство понуђачима како да сачине понуду

26

V

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

41

VI

Обрасци

48

Укупан број страна : 89
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општина Сремски Карловци,Трг
Бранка Радичевића бр.1 , http:// sremskikarlovci.rs/
2. Врста поступка: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15 и 41/19) и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр - 1.2.13 је набавка услуга- услуга
израде ПДТ инфраструктуре, обликована у четири партије.
4.

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци услуга.

5.

Контакт: адреса електронске поште: javnenabavkesk@gmail.com.
Kомуникација у вези са додатним информацијама , појашњенима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
6. Не спроводи се електронска лицитација
7.

Није у питању резервисана јавна набавка
II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке,и назив:Израда пројектно техничке документације за
реконструкцију улица:Карловачких ђака,Карађорђеве улице, Прерадовићеве улице. Улице се
налазе у културно-историјској целини од изузетног значаја за РС.
- Предмет јавне набавке је набавка услуга- УСЛУГЕ ПДТ ИНФРАСТРУКТУРЕ –
обликова у 4 (четири) партије.
2. Ознака из општег речника: ОРН: 71242000 - Израда пројеката и нацрта
Партије : Предметна јавна набавка обликована је у 4 ( четири) партије
ПАРТИЈУ бр.1 - Услуге ПДТ за реконструкцију улице Карловачких ђака са
пропратном комуналном инфраструктуром,
ПАРТИЈУ бр.2- Услуге ПДТ за реконструкцију Карађорђеве улице са
пропратном комуналном инфраструктуром.
ПАРТИЈУ бр.3- Услуге ПДТ за реконструкцију Прерадовићеве улице са
пропратном комуналном инфраструктуром.
ПАРТИЈУ бр.4- Услуге ПДТ за изградњу прикључка на државни пут
Врста оквирног споразума : Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног
споразума.
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III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈA)

Улице се налазе у културно-историској целини од изузетног значаја за РС.
ПАРТИЈА бр.1
Пројектни задатак
ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕТКНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЛА
УЛИЦЕ КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА - РЕКОНСТРУКЦИЈА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ, ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА
АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ОПШТИ УСЛОВИ
Предметну локацију карактеришу велики подужни и попречни падови терена. Важно је
напоменути да се део Улице Карловачких ђака налази у оквиру границе зоне заштите
просторно културно историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретно
културно добро од изузетног значаја. Улица је саобраћајница кроз стамбену зону Сремских
Kарловаца ширине 6.0 - 12 m. Укупна дужина осовине улице је цца 450 m. Осовина улице је
дефинисана од раскрснице са Улицом Јована Гроса до раскрснице са Улицом браће Анђелић.
Пројектом треба предвидети реконструкцију саобраћајнице, водовода, фекалне и изградњу
атмосферске канализације.
Пројектом треба уредити мале урбане целине у оквиру регулације улице, а то је зелена
површина на раскрсници Улице карловачких ђака и Гајеве улице, такође треба обухватитити и
реконстукцију јавног степеништа (пролаза) између броја 18А и 20 у Улици Карловачких ђака.
Извршити по потреби додатна геодетска снимања, премеравања и обележавања. Податке са
терена као што су: ивичњаци, шахтови, стубови ваздушних електро и телефонских
инсталација, треба уцртати у ситуациони план постојећег стања у одговарајућој размери што
ће служити као основа за пројектовање. Попречне профиле снимити на карактеристичним
местима.
Основ за реализовање документације је:
-

План детаљне регулације старог центра Сремских Карловаца („Сл. лист Општине Ср.
Карловци“, бр. 5/2008) до објекта у Улици карловачих ђака број 22;

-

План генералне регулације („Сл. лист Општине Ср. Карловци“, бр. 4/2016) од броја 22
до раскрснице са Улицом браће Анђелић.

Потребно је урадити пројектно-техничку документацију у складу са обједињеном процедуром.
Место извршења Сремски Карловци, улица Карловачких Ђака део 2, катастарска
парцела 2103/1 и 2143 КО Сремски Карловци.
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ЗАДАТАК И ОБИМ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
САОБРАЋАЈНИЦА - Пројектом треба обухватити реконструкцију коловоза и пешачких стаза
са изналажењем квалитетних и економичних решења.
Како кроз ову улицу пролази аутобус јавног градског предузећа предвидети коловоз
одговарајуће ширине. Предвидети стајалишта за соло аутобус. Нивелету коловоза положити
према услову одводњавања свих површина и регулацији ове улице преко коловоза и услова
максималног уклапања колских улаза.
Због уског профила улице испред броја 18 и 25 постављен је семафор за наизменично
пуштање возила из супротних смерова. Избор одговарајућих материјала за изградњу
саобраћајница, тротоара и паркинга поред усклађености са условима заштите, мора бити у
функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина.
Обрада различитим материјалима (облогама) поред обликовног и визуелног ефекта има
практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација)
Могућа је изградња уличних паркинга. Услов за реализацију је да су испуњени сви
саобраћајни услови са становишта законске регулативе и максимално задржавање и заштита
постојећег квалитетног дрвећа.
ВОДВОД - Постојећа водоводна мрежа је стара, цеви су азбестне пречника Φ100 мм, те их
треба заменити одговарајућим новим цевима Ф100 и прихватити све постојеће кућне
прикључке.
КАНАЛИЗАЦИЈА - Постојећа канализациона мрежа је стара, цеви су азбестне пречника Φ250
мм, те их треба заменити одговарајућим новим цевима и прихватити све постојеће кућне
прикључке.
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА – треба да прихватили воду из Улице браће Анђелић и
другог дела Улице Карловачких ђака. Треба предвидети цеви пречника Ф600 и Ф700.
ЗЕЛЕНИ ПРОСТОР ИСПРЕД БРОЈА 20 - Сви тргови, улице, уличице и пролази у оквиру
зоне заштите се задржавају без промена (осим изузетних интервенција у циљу бољег
функционисања) што значи да се задржавају и све евентуалне неправилности (у промени
профила и регулације, нагибу и другом) које су за Сремске Карловце карактеристичне.
• Потребно је израдити следећу пројектно-техничку документацију:
1. ИДР за потребе добијања Локацијских услова
2. Израда ИДП са припадајућим елаборатима и техничком контролом
2.1.Пројекат саобраћајнице и пешачке стазе
2.2.Пројекат сталне и градилишне саобраћајне сигнализације
2.3.Пројекат реконструкције водовода
2.4.Пројекат реконструкције канализације
2.5.Пројекат изградње атмосферске канализације
3. Израда ПЗИ са Планом превентивних мера
3.1.Пројекат саобраћајнице и пешачке стазе
3.2.Пројекат сталне и градилишне саобраћајне сигнализације
3.3.Пројекат реконструкције водовода
3.4.Пројекат реконструкције канализације
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3.5.Пројекат изградње атмосферске канализације
4. Израда геомеханичког елабората
Извод из Плана детаљне регулације старог центра Сремских Карловаца („Сл. лист
Општине Ср. Карловци“, бр. 5/2008) и План генералне регулације („Сл. лист Општине
Ср. Карловци“, бр. 4/2016)
САОБРАЋАЈНИЦА
Минимална ширина тротоара за један смер кретања пешака је 1 m, а за двосмерно 1,6 m.
На местима где је предвиђена већа концентрација пешака као што су на пример: аутобуска
стајалишта, велике трговине, јавни објекти и слично, потребно је извршити проширење
пешачких стаза. По правилу, врши се одвајање пешачког од колског саобраћаја. Раздвајање се
врши применом заштитног зеленог појаса где год је то могуће. Уколико то није могуће, а
услови одвијања саобраћаја захтевају заштиту пешака, морају се предвидети заштитне ограде
или рукохвати.
Препорука је да се тротоари и паркинзи изводе од монтажних бетонских елемената или
плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих
намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну
сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Паркинзи могу бити
уређени и тзв. „перфорираним плочама“, „префабрикованим танкостеним пластичним“, или
сличним елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење
возила и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња. Изградњу паркинга извршити у
складу са СРПС У.С4.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање
за различите врсте паркирања. Уколико у карактеристичном попречном профилу улице нема
планираног простора за дрворед, у оквиру паркиралишта се оставља простор за дрвореде по
моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. Тада пречник отвора за дрво
мора бити минимално 1,5 m.
Најмања планирана ширина коловоза је 3,5 m за једносмерне саобраћајнице, а 5 m за
двосмерне (на државним путевима 7 m, а на општинским путевима 6 m). Изузетно коловози
могу бити широки 3 m само у приступним улицама. Радијуси кривина на укрштању
саобраћајница су минимално 6 m, осим у приступним улицама где могу износити и 3 m. На
саобраћајницама где саобраћају возила јавног превоза радијуси кривина треба да су минимум 8
m. Коловозе завршно обрађивати асфалтним застором. На сабирним и приступним улицама
могуће је применити конструктивна решења за смиривање саобраћаја у складу са СРПС У.Ц1.
280-285, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја, чланови 161-163 ("Службени гласник
РС, број 41/09, 53/10 и 101/11).
Обезбедити услове за несметано кретање хендикепираних особа - на свим пешачким
прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака.
Концепт приступачности се мора базирати на принципу "дизајн за све" који представља основу
стварања окружења за све, односно приступачност окружењу, услугама, производима најширем
могућем кругу корисника.
Приступачност треба да обезбеди услове са савладавање висинских разлика (између две
пешачке површине и на прилазу до објекта), оптимално дефинисање тротоара и
бициклистичких стаза, места пешачких прелаза и паркинга, стајалишта јавног превоза и јавних
телефонских говорница и сл.
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Приликом изградње саобраћајних површина мора се поштовати Правилник о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС“, број 22/15) који ближе прописује техничке стандарде приступачности којима се
обезбеђује несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са
инвалидитетом, разрађују урбанистичко-технички услови за планирање простора јавних,
саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених,
објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима. Поред претходно
наведеног правилника треба узети у обзир и СРПС У.А9. 201-206 који се односе на просторне
потребе инвалида у зградама и околини.
ВОДОВОД
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије
у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано или обострано уколико је
улични фронт шири од 20 m. Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају
тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и
објекте инфраструктуре. Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других
инсталација и објеката инфраструктуре је 1,0 m, а вертикално растојање водоводне мреже од
других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m. Задате вредности су растојања од спољне
ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре. Уколико није
могуће испоштовати тражене услове пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација
водовода. Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темеља објеката износи од 0,7 до 1,0 m, али тако да не угрожава
стабилност објеката.
Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 m мерено од коте терена, а на месту
прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину
постојећег цевовода.На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини
већој од ширине пута за мин. 1,0 m од сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у
свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.
КАНАЛИЗАЦИЈА – фекална и атмосферска
Трасу мреже отпадне и атмосферске канализације полагати у зони јавне површине
између две регулационе линије у уличном фронту једнострано или обострано уколико је
улични фронт шири од 20 m.Минимални пречник отпадне канализације је Ø 250 mm, а
атмосферске канализације Ø 300 mm. Трасе отпадне и атмосферске канализације се постављају
тако да се задовоље прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре.Трасу отпадне канализације полагати у осовини улице, а трасу атмосферске на
минимум 1,0 m од осовине улице, а по могућности и више, уколико то дозвољавају ширина
регулације улице и распоред постојећих инсталација. Минимално хоризонтално растојање од
других инсталација и објеката инфраструктуре је 1,0 m, а вертикално 0,5 m. Није дозвољено
полагање отпадне канализације испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља
објекта износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.Сви објекти за сакупљање и
третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне
издани и хаваријског изливања . Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m,
мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на
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месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину
постојећег цевовода.
Уколико се атмосферска канализација реализује у виду отворених канала поред пута
потребно је предвидети заштитне решетке у складу са законима и правилницима који уређују
област безбедног одвијања саобраћаја. На траси предвидети изградњу довољног броја
ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160-200 DN, а максимум 50,0 m.
Препоруке за изградњу водоводне мреже
- Упоредо са извођењем ископа треба обавезно вршити континуално подграђивање на
свим деловима трасе због близине стамбених објеката и због могућег ремећења стабилности
околног терена.
- Након ископа рова, дно треба поравнати и извршити збијање док се не постигне степен
збијености једнак или већи од околног терена.
- Приликом збијања се мора строго водити рачуна да се не претера са квашењем испуне
– избегавати концентрисано истицање воде. Ров се мора што пре трајно затворити да би се
спречило продирање површинских вода у дубље делове терена.
- Контролна испитивање степена збијености/носивости вршити за сваки слој почевши од првог
слоја изнад засипа цеви (дебљина слоја највише 50 cm) и то на растојању од најмање 25-30
метара.
Препоруке за изградњу канализационе мреже
- Велика денивелација терена и стенска маса подложна клижењу чак и у природним
условима, а нарочито при већим засецањима и ископавањима, захтева прилагођавање извођења
радова условима клизишта.
- Ископ рова за полагање канализационих цеви треба вршити машински, са
вертикалним страницама рова, уз континуално подграђивање и разупирање.
- Након ископа рова, дно треба поравнати и извршити збијање док се не постигне степен
збијености једнак или већи од околног терена.
- Приликом збијања се мора строго водити рачуна да се не претера са квашењем испуне –
избегавати концентрисано истицање воде. Ров се мора што пре трајно затворити да би се
спречило продирање површинских вода у дубље делове терена
- Контролна испитивање степена збијености/носивости вршити за сваки слој почевши
од првог слоја изнад засипа цеви (дебљина слоја највише 50 cm) и то на растојању од најмање
25-30 метара.
- Потребно је поставити дренажни слој испод канализационих цеви. Дренажни слој мора бити
одговарајућег гранулометријског састава.
ПРИЛОГ УЗ
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕТКНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Елаборат геотехничких истраживања
При пројектовању предметног објекта, потребно је да се задовољи његова стабилност и
процени потреба и технологија снижавања нивоа подземних вода при извођењу радова. Пројектант је у
обавези да детаљно сагледа трасу и локалитет предметног објекта и утврди да ли постоји потреба за
израдом елабората геомеханичких истраживања. Број дубину и места геомеханичких истражних
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бушотина је потребно да процени Пројектант. Вредност истражних геомеханичких радова уврстити у
предрачун радова који је саставни део основног Уговора за израду пројекта предметног објекта.
Препорука Инвеститора у случају потребе да се изради геомеханички алаборат је да се изврше следећа
испитивања уз консултацију са пројектантом:
- одређивање влажности тла СРПС.У.Б1.012;
- одређивање запреминске масе СРПС.У.Б1.013;
- одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018;
- одређивање Аттеберг-ових граница консистенције СРПС.У.Б1.020;
- одређивање оптималне влажности по Прокторовом опиту СРПС.У.Б1.038;
- одређивање лабораторијског ЦБР-а СРПС.У.Б1.042.
- Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040
- Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032
- Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010;
- Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043:1997(повучен)
или АСТМ Д4429-09а
- Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09

-

Потребно је да понуђач поседује лабораторију, акредитовану од стране Акредитационог тела
Србије, за следећe опитe:
одређивање влажности тла СРПС.У.Б1.012;
одређивање запреминске масе СРПС.У.Б1.013;
одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018;
одређивање Аттеберг-ових граница консистенције СРПС.У.Б1.020;
одређивање оптималне влажности по Прокторовом опиту СРПС.У.Б1.038;
одређивање лабораторијског ЦБР-а СРПС.У.Б1.042.
Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040
Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032
Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010;
Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043:1997(повучен) или
АСТМ Д4429-09а
Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09

ПАРТИЈА бр.2
Пројектни задатак
ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕТКНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ
КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА - РЕКОНСТРУКЦИЈА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ, ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА
АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ОПШТИ УСЛОВИ
Предметну локацију карактерише раван терен. Важно је напоменути да се део Карађорђеве
улице налази у оквиру границе зоне заштите просторно културно историјске целине „Градско
језгро Сремских Карловаца“, непокретно културно добро од изузетног значаја, а део улице у
заштићеној околини ПКИЦ „Градско језгро Сремских Карловаца“. Улица је саобраћајница кроз
стамбену зону Сремских Kарловаца ширине 4.0 - 17 m. Укупна дужина осовине улице је цца
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800 m. Осовина улице је дефинисана од Трга Бранка Радичевића до раскрснице са Његошевом
улицом.
Пројектом треба предвидети реконструкцију саобраћајнице, водовода, фекалне и изградњу
атмосферске канализације.
Пројектом треба уредити простор за одлагање контејнера који се налази на углу насеља Браће
Дејановић.
Извршити по потреби додатна геодетска снимања, премеравања и обележавања. Податке са
терена као што су: ивичњаци, шахтови, стубови ваздушних електро и телефонских
инсталација, треба уцртати у ситуациони план постојећег стања у одговарајућој размери што
ће служити као основа за пројектовање. Попречне профиле снимити на карактеристичним
местима.
Основ за реализовање документације је:
-

План детаљне регулације старог центра Сремских Карловаца („Сл. лист Општине Ср.
Карловци“, бр. 5/2008) до објекта у Улици карловачих ђака број 22;

-

План генералне регулације („Сл. лист Општине Ср. Карловци“, бр. 4/2016) од броја 22
до раскрснице са Улицом браће Анђелић.

Потребно је урадити пројектно-техничку документацију у складу са обједињеном процедуром.
Место извршења Сремски Карловци,улица Карђорђева улица, катастарске парцеле :
178/1 ; 301/2; 341/11; 370/1; 370/2; 371/1; 371/2; 2109; 2125; 2124/2 и 2123/2 КО Сремски
Карловци.
ЗАДАТАК И ОБИМ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
САОБРАЋАЈНИЦА – Пројектом треба обухватити реконструкцију коловоза и пешачких стаза
са изналажењем квалитетних и економичних решења.
Нивелету коловоза положити према услову одводњавања свих површина и регулацији
ове улице преко коловоза и услова максималног уклапања колских улаза. Пројектом
предвидети колске прилазе приватним парцелама. Избор одговарајућих материјала за
изградњу саобраћајница, тротоара и паркинга поред усклађености са условима заштите, мора
бити у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних
површина. Обрада различитим материјалима (облогама) поред обликовног и визуелног ефекта
има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација)
Могућа је изградња уличних паркинга. Услов за реализацију је да су испуњени сви
саобраћајни услови са становишта законске регулативе и максимално задржавање и заштита
постојећег квалитетног дрвећа.
Крак Карађорђеве улице који води ка железничкој станици с једне стране има низ
једнопородичних кућа, а са друге стране је насеље Браће Дејановић, чији објекти
вишепородичног становања су увучени у односу на регулацију. Потребно је предвидети
пешачку стазу са једне стране саобраћајнице уз објекте једнопородичног становања, како би се
што више сачувала зелена површина. Пешачку стазу предвидети за двосмерно кретање.
Саобраћајну сигнализацију ускладити са Главним пројектом саобраћајне сигнализације
у централној зони Сремских Карловаца и са Пројектом партерног уређења дела центра насеља
Сремски Карловци са изградњом потребне инфраструктуре. Примерци пројеката ће бити
доступни након потписивања уговора. Главни и већински део Карађорђеве улице је са
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режимом двосмерног саобраћаја, док је крак између броја 3 и 11 Карађорђеве улице са
режимом једносмерног саобраћаја. Смер кретања моторних возила је од Улице патријарха
Рајачића ка главном краку Карађорђеве улице, односно у смеру ка северу.
ВОДВОД - Постојећа водоводна мрежа је стара, цеви су азбестне пречника Φ100 мм, те их
треба заменити одговарајућим новим цевима Ф100 и прихватити све постојеће кућне
прикључке (уличне прикључке).
КАНАЛИЗАЦИЈА - Постојећа канализациона мрежа је стара, цеви су азбестне пречника Φ400
мм, те их треба заменити одговарајућим новим цевима и прихватити све постојеће кућне
прикључке.
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА – припада сливу „Жагерова бара“ са оријентацијом на
постојећу црпну станицу „Пруд“. Треба да прихвати воду из улица П. Рајачића, Војвођанске,
Никле Тесле и Пинкијеве. Треба предвидети цеви пречника Ф400, Ф500, Ф600 и Ф800.
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - Сви тргови, улице, уличице и пролази у оквиру зоне заштите се
задржавају без промена (осим изузетних интервенција у циљу бољег функционисања) што
значи да се задржавају и све евентуалне неправилности (у промени профила и регулације,
нагибу и другом) које су за Сремске Карловце карактеристичне.
Потребно је израдити следећу пројектно-техничку документацију:
1. ИДР за потребе добијања Локацијских услова

2. Израда ИДП са припадајућим елаборатима и техничком контролом
2.1. Пројекат саобраћајнице и пешачке стазе
2.2. Пројекат сталне и градилишне саобраћајне сигнализације
2.3. Пројекат реконструкције водовода
2.4. Пројекат реконструкције канализације
2.5. Пројекат изградње атмосферске канализације
3. Израда ПЗИ са Планом превентивних мера
3.1 Пројекат саобраћајнице и пешачке стазе
3.2. Пројекат сталне и градилишне саобраћајне сигнализације
3.3. Пројекат реконструкције водовода

3.4.Пројекат реконструкције канализације
3.5.Пројекат изградње атмосферске канализације
4.

Израда геомеханичког елабората
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Извод из Плана детаљне регулације старог центра Сремских Карловаца („Сл. лист
Општине Ср. Карловци“, бр. 5/2008) и План генералне регулације („Сл. лист Општине
Ср. Карловци“, бр. 4/2016)
САОБРАЋАЈНИЦА
Минимална ширина тротоара за један смер кретања пешака је 1 m, а за двосмерно 1,6 m.
На местима где је предвиђена већа концентрација пешака као што су на пример: аутобуска
стајалишта, велике трговине, јавни објекти и слично, потребно је извршити проширење
пешачких стаза. По правилу, врши се одвајање пешачког од колског саобраћаја. Раздвајање се
врши применом заштитног зеленог појаса где год је то могуће. Уколико то није могуће, а
услови одвијања саобраћаја захтевају заштиту пешака, морају се предвидети заштитне ограде
или рукохвати.
Препорука је да се тротоари и паркинзи изводе од монтажних бетонских елемената или
плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих
намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну
сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Паркинзи могу бити
уређени и тзв. „перфорираним плочама“, „префабрикованим танкостеним пластичним“, или
сличним елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење
возила и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња. Изградњу паркинга извршити у
складу са СРПС У.С4.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање
за различите врсте паркирања. Уколико у карактеристичном попречном профилу улице нема
планираног простора за дрворед, у оквиру паркиралишта се оставља простор за дрвореде по
моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. Тада пречник отвора за дрво
мора бити минимално 1,5 m.
Најмања планирана ширина коловоза је 3,5 m за једносмерне саобраћајнице, а 5 m за
двосмерне (на државним путевима 7 m, а на општинским путевима 6 m). Изузетно коловози
могу бити широки 3 m само у приступним улицама. Радијуси кривина на укрштању
саобраћајница су минимално 6 m, осим у приступним улицама где могу износити и 3 m. На
саобраћајницама где саобраћају возила јавног превоза радијуси кривина треба да су минимум 8
m. Коловозе завршно обрађивати асфалтним застором. На сабирним и приступним улицама
могуће је применити конструктивна решења за смиривање саобраћаја у складу са СРПС У.Ц1.
280-285, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја, чланови 161-163 ("Службени гласник
РС, број 41/09, 53/10 и 101/11).
Обезбедити услове за несметано кретање хендикепираних особа - на свим пешачким
прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака.
Концепт приступачности се мора базирати на принципу "дизајн за све" који представља основу
стварања окружења за све, односно приступачност окружењу, услугама, производима најширем
могућем кругу корисника.
Приступачност треба да обезбеди услове са савладавање висинских разлика (између две
пешачке површине и на прилазу до објекта), оптимално дефинисање тротоара и
бициклистичких стаза, места пешачких прелаза и паркинга, стајалишта јавног превоза и јавних
телефонских говорница и сл.
Приликом изградње саобраћајних површина мора се поштовати Правилник о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС“, број 22/15) који ближе прописује техничке стандарде приступачности којима се
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обезбеђује несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са
инвалидитетом, разрађују урбанистичко-технички услови за планирање простора јавних,
саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених,
објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима. Поред претходно
наведеног правилника треба узети у обзир и СРПС У.А9. 201-206 који се односе на просторне
потребе инвалида у зградама и околини.
ВОДОВОД
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије
у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано или обострано уколико је
улични фронт шири од 20 m. Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају
тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и
објекте инфраструктуре. Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других
инсталација и објеката инфраструктуре је 1,0 m, а вертикално растојање водоводне мреже од
других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m. Задате вредности су растојања од спољне
ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре. Уколико није
могуће испоштовати тражене услове пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација
водовода. Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темеља објеката износи од 0,7 до 1,0 m, али тако да не угрожава
стабилност објеката.
Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 m мерено од коте терена, а на месту
прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину
постојећег цевовода.На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини
већој од ширине пута за мин. 1,0 m од сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у
свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.
КАНАЛИЗАЦИЈА – фекална и атмосферска
Трасу мреже отпадне и атмосферске канализације полагати у зони јавне површине
између две регулационе линије у уличном фронту једнострано или обострано уколико је
улични фронт шири од 20 m.Минимални пречник отпадне канализације је Ø 250 mm, а
атмосферске канализације Ø 300 mm. Трасе отпадне и атмосферске канализације се постављају
тако да се задовоље прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре.Трасу отпадне канализације полагати у осовини улице, а трасу атмосферске на
минимум 1,0 m од осовине улице, а по могућности и више, уколико то дозвољавају ширина
регулације улице и распоред постојећих инсталација. Минимално хоризонтално растојање од
других инсталација и објеката инфраструктуре је 1,0 m, а вертикално 0,5 m. Није дозвољено
полагање отпадне канализације испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља
објекта износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.Сви објекти за сакупљање и
третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне
издани и хаваријског изливања . Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m,
мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на
месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину
постојећег цевовода.
Уколико се атмосферска канализација реализује у виду отворених канала поред пута
потребно је предвидети заштитне решетке у складу са законима и правилницима који уређују
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област безбедног одвијања саобраћаја. На траси предвидети изградњу довољног броја
ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160-200 DN, а максимум 50,0 m.
Препоруке за изградњу водоводне мреже
- Упоредо са извођењем ископа треба обавезно вршити континуално подграђивање на
свим деловима трасе због близине стамбених објеката и због могућег ремећења стабилности
околног терена.
- Након ископа рова, дно треба поравнати и извршити збијање док се не постигне степен
збијености једнак или већи од околног терена.
- Приликом збијања се мора строго водити рачуна да се не претера са квашењем испуне
– избегавати концентрисано истицање воде. Ров се мора што пре трајно затворити да би се
спречило продирање површинских вода у дубље делове терена.
- Контролна испитивање степена збијености/носивости вршити за сваки слој почевши од првог
слоја изнад засипа цеви (дебљина слоја највише 50 cm) и то на растојању од најмање 25-30
метара.
Препоруке за изградњу канализационе мреже
- Велика денивелација терена и стенска маса подложна клижењу чак и у природним
условима, а нарочито при већим засецањима и ископавањима, захтева прилагођавање извођења
радова условима клизишта.
- Ископ рова за полагање канализационих цеви треба вршити машински, са
вертикалним страницама рова, уз континуално подграђивање и разупирање.
- Након ископа рова, дно треба поравнати и извршити збијање док се не постигне степен
збијености једнак или већи од околног терена.
- Приликом збијања се мора строго водити рачуна да се не претера са квашењем испуне –
избегавати концентрисано истицање воде. Ров се мора што пре трајно затворити да би се
спречило продирање површинских вода у дубље делове терена
- Контролна испитивање степена збијености/носивости вршити за сваки слој почевши
од првог слоја изнад засипа цеви (дебљина слоја највише 50 cm) и то на растојању од најмање
25-30 метара.
- Потребно је поставити дренажни слој испод канализационих цеви. Дренажни слој мора бити
одговарајућег гранулометријског састава.
ПРИЛОГ УЗ
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕТКНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Елаборат геотехничких истраживања
При пројектовању предметног објекта, потребно је да се задовољи његова стабилност и процени
потреба и технологија снижавања нивоа подземних вода при извођењу радова. Пројектант је у обавези
да детаљно сагледа трасу и локалитет предметног објекта и утврди да ли постоји потреба за израдом
елабората геомеханичких истраживања. Број дубину и места геомеханичких истражних бушотина је
потребно да процени Пројектант. Вредност истражних геомеханичких радова уврстити у предрачун
радова који је саставни део основног Уговора за израду пројекта предметног објекта.
Препорука Инвеститора у случају потребе да се изради геомеханички алаборат је да се изврше следећа
испитивања уз консултацију са пројектантом:
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-

-

одређивање влажности тла СРПС.У.Б1.012;
одређивање запреминске масе СРПС.У.Б1.013;
одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018;
одређивање Аттеберг-ових граница консистенције СРПС.У.Б1.020;
одређивање оптималне влажности по Прокторовом опиту СРПС.У.Б1.038;
одређивање лабораторијског ЦБР-а СРПС.У.Б1.042.
Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040
Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032
Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010;
Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043:1997(повучен)
или АСТМ Д4429-09а
Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09

Потребно је да понуђач поседује лабораторију, акредитовану од стране Акредитационог тела
Србије, за следећe опитe:
одређивање влажности тла СРПС.У.Б1.012;
одређивање запреминске масе СРПС.У.Б1.013;
одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018;
одређивање Аттеберг-ових граница консистенције СРПС.У.Б1.020;
одређивање оптималне влажности по Прокторовом опиту СРПС.У.Б1.038;
одређивање лабораторијског ЦБР-а СРПС.У.Б1.042.
Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040
Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032
Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010;
Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043:1997(повучен) или
АСТМ Д4429-09а
Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09

ПАРТИЈА бр.3.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕТКНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И
ДОГРАДЊУ ПРЕРАДОВИЋЕВЕ УЛИЦЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА –
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА, РЕКОНСТРУКЦИЈА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ОПШТИ УСЛОВИ
Предметну локацију карактерише раван терен. Важно је напоменути да се део Прерадовићеве
улице налази у оквиру границе зоне заштите просторно културно историјске целине „Градско
језгро Сремских Карловаца“, непокретно културно добро од изузетног значаја, а део улице у
заштићеној околини ПКИЦ „Градско језгро Сремских Карловаца“. Улица је саобраћајница кроз
стамбену зону Сремских Kарловаца ширине 4.0 - 5 m. Укупна дужина осовине улице је цца 700
m. Осовина дела улице који се реконструише је дефинисана од Трга Патријарха Бранковића у
правцу југо-исток тако да се повеже са Београдском улицом.
Пројектом треба предвидети и изградњу инжењерског објекта (моста) преко канала који
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пресеца трасу предметне саобраћајнице. По потреби у сагласности са Инвеститором
предвидети фазну изградњу.
Извршити геодетска снимања, премеравања и обележавања. Податке са терена као што су:
ивичњаци, шахтови, стубови ваздушних електро и телефонских инсталација, треба уцртати у
ситуациони план постојећег стања у одговарајућој размери што ће служити као основа за
пројектовање. Попречне профиле снимити на карактеристичним местима.
Основ за реализовање документације је:
-

План детаљне регулације старог центра Сремских Карловаца („Сл. лист Општине Ср.
Карловци“, бр. 5/2008)

-

План генералне регулације („Сл. лист Општине Ср. Карловци“, бр. 4/2016)

Потребно је урадити пројектно-техничку документацију у складу са обједињеном процедуром.
Место извршења : Сремски Карловци, Прерадовићева улица, катастарске парцеле 2118,
191/20 , 191/19, 190/2, 190/3, 190/1,191/2 КО Сремски Карловци.
ЗАДАТАК И ОБИМ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
САОБРАЋАЈНИЦА - Пројектом треба обухватити реконструкцију и изгрању коловоза и
пешачких стаза са изналажењем квалитетних и економичних решења.
Нивелету коловоза положити према услову одводњавања свих површина и регулацији
ове улице преко коловоза и услова максималног уклапања колских улаза. Пројектом
предвидети колске прилазе приватним парцелама.
Препорука је да се тротоари и паркинзи изводе од монтажних бетонских елемената или
плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих
намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну
сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). Паркинзи могу бити
уређени и тзв. „перфорираним плочама“, „префабрикованим танкостеним пластичним“, или
сличним елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење
возила и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња. Изградњу паркинга извршити у
складу са СРПС У.С4.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање
за различите врсте паркирања. Уколико у карактеристичном попречном профилу улице нема
планираног простора за дрворед, у оквиру паркиралишта се оставља простор за дрвореде по
моделу да се на четири паркинг места планира по једно дрво. Тада пречник отвора за дрво
мора бити минимално 1,5 m.
Минимална ширина тротоара за један смер кретања пешака је 1 m, а за двосмерно 1,6 m.
На местима где је предвиђена већа концентрација пешака као што су на пример: аутобуска
стајалишта, велике трговине, јавни објекти и слично, потребно је извршити проширење
пешачких стаза. По правилу, врши се одвајање пешачког од колског саобраћаја. Раздвајање се
врши применом заштитног зеленог појаса где год је то могуће. Уколико то није могуће, а
услови одвијања саобраћаја захтевају заштиту пешака, морају се предвидети заштитне ограде
или рукохвати.
Најмања планирана ширина коловоза је 3,5 m за једносмерне саобраћајнице, а 5 m за
двосмерне (на државним путевима 7 m, а на општинским путевима 6 m). Изузетно коловози
могу бити широки 3 m само у приступним улицама. Радијуси кривина на укрштању
саобраћајница су минимално 6 m, осим у приступним улицама где могу износити и 3 m. На
саобраћајницама где саобраћају возила јавног превоза радијуси кривина треба да су минимум 8
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m. Коловозе завршно обрађивати асфалтним застором. На сабирним и приступним улицама
могуће је применити конструктивна решења за смиривање саобраћаја у складу са СРПС У.Ц1.
280-285, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја, чланови 161-163 ("Службени гласник
РС, број 41/09, 53/10 и 101/11).
Обезбедити услове за несметано кретање хендикепираних особа - на свим пешачким
прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака.
Концепт приступачности се мора базирати на принципу "дизајн за све" који представља основу
стварања окружења за све, односно приступачност окружењу, услугама, производима најширем
могућем кругу корисника.
Приступачност треба да обезбеди услове са савладавање висинских разлика (између две
пешачке површине и на прилазу до објекта), оптимално дефинисање тротоара и
бициклистичких стаза, места пешачких прелаза и паркинга, стајалишта јавног превоза и јавних
телефонских говорница и сл.
Приликом изградње саобраћајних површина мора се поштовати Правилник о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС“, број 22/15) који ближе прописује техничке стандарде приступачности којима се
обезбеђује несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са
инвалидитетом, разрађују урбанистичко-технички услови за планирање простора јавних,
саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених,
објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима. Поред претходно
наведеног правилника треба узети у обзир и СРПС У.А9. 201-206 који се односе на просторне
потребе инвалида у зградама и околини.
Саобраћајну сигнализацију ускладити са Главним пројектом саобраћајне сигнализације
у централној зони Сремских Карловаца тако да се саобраћај одвија безбедно и у складу са
важећим законима и стандардима.
Елаборат геотехничких истраживања
При пројектовању предметног објекта, потребно је да се задовољи његова стабилност тј да се
одреди адекватна коловозна конструкција и стабилност мостовске конструкције. Пројектант је у
обавези да детаљно сагледа трасу и локалитет предметног објекта и утврди да ли постоји потреба за
израдом елабората геомеханичких истраживања. Број дубину и места геомеханичких истражних
бушотина и јама је потребно да процени Пројектант.
Препорука Инвеститора у случају потребе да се изради геомеханички алаборат је да се изврше следећа
испитивања уз консултацију са пројектантом:
- одређивање влажности тла СРПС.У.Б1.012;
- одређивање запреминске масе СРПС.У.Б1.013;
- одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018;
- одређивање Аттеберг-ових граница консистенције СРПС.У.Б1.020;
- одређивање оптималне влажности по Прокторовом опиту СРПС.У.Б1.038;
- одређивање лабораторијског ЦБР-а СРПС.У.Б1.042.
- Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040
- Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032
- Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010;
- Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043:1997 или АСТМ
Д4429-09а
- Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09
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-

-

-

Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе и масе за заливање саставака СРПС
У.М3.090:1961
Одређивање запреминске масе узорака из застора и носећих слојева СРПС У.М8.092: 1966
мерење дефлексија флексибилних коловоза СРПС У.Е8.016;
Површинске карактеристике путева и аеродромских саобраћајних површина – Методе
испитивања – Део 4: Метода за мерење отпорности површине на проклизавање/клизање –
Испитивање клатном СРПС ЕН 13036-4
Површинске карактеристике путева и аеродромских саобраћајних површина – Методе
испитивања – Део 6: Мерење попречних и подужних профила у опсезима таласних дужина
за равност и мегатекстуру СРПС ЕН 13036-6
Опит директног смицања СРПС У.Б1.028
Геотехничко испитивање и истраживање, Лабораторијско испитивање тла – део 10
Испитивање директног смицања СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-10
Одређивање притисне чврстоће тла СРПС У.Б.030
Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032
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Потребно је израдити следећу пројектно-техничку документацију:
1.ИДР за потребе добијања Локацијских услова
2 Израда ИДП са припадајућим елаборатима и техничком контролом за део
реконстрикцију саобраћајнице

2.1 Пројекат саобраћајница
2.2 Пројекат сталне и градилишне саобраћајне сигнализације
2.3 Пројекат реконструкције водоводне мреже и изградње атмосферске
канализације
3. Израда ПЗИ са Планом превентивних мера
3.1 Пројекат саобраћајница
3.2 Пројекат сталне и градилишне саобраћајне сигнализације
3.3 Пројекат конструкција
3.4 Пројекат реконструкције водоводне мреже и изградње атмосферске канализације

4. Израда геомеханичког елабората
Партија Бр. 4
Пројектни задатак
ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕТКНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА
УЛИЦЕ ПРЕРАДОВИЋЕВЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА НА ДРЖАВНИ ПУТ II А РЕДА
БРОЈ 100 – ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ДРЖАВНИ ПУТ.
ОПШТИ УСЛОВИ
Предметну локацију карактерише раван терен. Прерадовићева Улица је саобраћајница кроз
стамбену зону Сремских Kарловаца. Укупна дужина осовине прикључка је цца 70 m. Осовина
дела улице који се прикључује је дефинисана од раскрснице са Улицом Прерадовићевом и
Илије Округлића до изласка на државни пут II А реда број 100.
Пројектом треба предвидети изградњу дела саобраћајнице са прикључком на државни пут.
Пројектом треба предвидети нивелацијско уклапање са Државним путем бр 100 као и проверу
постојећег насипа и подлоге будућег прикључка кроз теренске истражне радове.
Извршити геодетска снимања, премеравања и обележавања. Податке са терена као што су:
ивичњаци, шахтови, стубови ваздушних електро и телефонских инсталација, треба уцртати у
ситуациони план постојећег стања у одговарајућој размери што ће служити као основа за
пројектовање. Попречне профиле снимити на карактеристичним местима, Државни пут на
месту прикључења снимити по профилима у дужини од 400 м.
Основ за реализовање документације је:
-

План детаљне регулације старог центра Сремских Карловаца

-

План генералне регулације

Потребно је урадити пројектно-техничку документацију у складу са обједињеном процедуром.
Место извршења: Сремси Карловци, од раскрснице Прерадовићеве и Илије Округлића до
државног пута, катастарске парцеле 190/14, 189/5, 189/1, 2101/1 КО Сремски Карловци.
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ЗАДАТАК И ОБИМ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
САОБРАЋАЈНИЦА - Пројектом треба обухватити реконструкцију и изгрању коловоза са
изналажењем квалитетних и економичних решења.
Нивелету коловоза положити према услову одводњавања свих површина и регулацији
ове улице преко коловоза и услова максималног уклапања са Државним путем.
Најмања планирана ширина коловоза је 5 m за двосмерне (на државним путевима 7 m, а
на општинским путевима 6 m). Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6
m, осим у приступним улицама где могу износити и 3 m. На саобраћајницама где саобраћају
возила јавног превоза радијуси кривина треба да су минимум 8 m. Коловозе завршно
обрађивати асфалтним застором. На сабирним и приступним улицама могуће је применити
конструктивна решења за смиривање саобраћаја у складу са СРПС У.Ц1. 280-285, а у складу са
Законом о безбедности саобраћаја, чланови 161-163 ("Службени гласник РС, број 41/09, 53/10
и 101/11).
Приступачност треба да обезбеди услове са савладавање висинских разлика (између две
пешачке површине и на прилазу до објекта), оптимално дефинисање тротоара и
бициклистичких стаза, места пешачких прелаза и паркинга, стајалишта јавног превоза и јавних
телефонских говорница и сл.
Саобраћајну сигнализацију ускладити са Главним пројектом саобраћајне сигнализације
у централној зони Сремских Карловаца тако да се саобраћај одвија безбедно и у складу са
важећим законима и стандардима.
Елаборат геотехничких истраживања
При пројектовању предметног објекта, потребно је да се задовољи његова стабилност тј да се
одреди адекватна коловозна конструкција. Пројектант је у обавези да детаљно сагледа трасу и
локалитет предметног објекта и утврди да ли постоји потреба за израдом елабората геомеханичких
истраживања. Број дубину и места геомеханичких истражних бушотина и јама је потребно да процени
Пројектант.
Препорука Инвеститора у случају потребе да се изради геомеханички алаборат је да се изврше следећа
испитивања уз консултацију са пројектантом:
- одређивање влажности тла СРПС.У.Б1.012;
- одређивање запреминске масе СРПС.У.Б1.013;
- одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018;
- одређивање Аттеберг-ових граница консистенције СРПС.У.Б1.020;
- одређивање оптималне влажности по Прокторовом опиту СРПС.У.Б1.038;
- одређивање лабораторијског ЦБР-а СРПС.У.Б1.042.
- Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040
- Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032
- Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010;
- Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043:1997 или АСТМ
Д4429-09а
- Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09
- Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе и масе за заливање саставака СРПС
У.М3.090:1961
- Одређивање запреминске масе узорака из застора и носећих слојева СРПС У.М8.092: 1966
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Потребно је израдити следећу пројектно-техничку документацију:
1.ИДР за потребе добијања Локацијских услова
Идејно решење треба да садржи све делове сходно важећем Правилнику о садржини, начину и
поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени
објекта.
-

Главну свеску
Општу документацију
Текстуалну документацију
Графичку документацију
o Ситуациони план са саобраћајном сигнализацијом у размери 1:500
o Подужни профил у размери 1:50/500
o Карактеристичан попречни профил у размери 1:50

Графички прилози се израђују на геодетској подлози, која садржи топографски приказ терена.
Са уцртаним границама парцела.
2.Израда ИДП са припадајућим елаборатима

Идејни пројекат треба да садржи све делове сходно важећем Правилнику о садржини, начину и
поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени
објекта и Правилником о садржини и обиму претходних радова, претходне студије
оправданости и студије оправданости.
-

Главну свеску
Општу документацију
Текстуалну документацију
Нумеричку документацију
Графичку документацију

-

Студију оправданости
Елаборат геомеханичких и геотехничких истраживања
Елаборат коловозне конструкције

•Прегледни ситуациони план,
• Ситуациони план
• Нивелациони план,
• Подужни профил
• Попречне профиле
• Карактеристичне попречне профиле
• Саобраћајну сигнализацију и опрему
• Саобраћајна сигнализација и опрема за време извођења радова

3.Израда ПГД са припадајућим елаборатима и техничком контролом
Пројекат за грађевинску дозволу треба да садржи све делове сходно важећем
Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта:
-

Главну свеску
Општу документацију
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-

-

-

-

Текстуалну документацију
o Детаљан технички опис радова
o Техничке услове за извођење радова са детаљним описом извођења радова
Нумеричку документацију
o Списак координата елементарних и детаљних тачака
o Предмер радова
o Предрачун радова
Графичку документацију
o Прегледни ситуациони план,
o Ситуациони план
o Нивелациони план,
o Подужни профил
o Попречне профиле
o Карактеристичне попречне профиле
o Саобраћајну сигнализацију и опрему
o Саобраћајна сигнализација и опрема за време извођења радова
Елаборат геомеханичких и геотехничких истраживања
Елаборат коловозне конструкције
Извод из Пројекта за грађевинску дозволу
o Насловне стране
o Изјаве вршиоца техничке контроле
o Главну свеску пројекта за грађевинску дозволу

o Графичке прилоге
4.Израда ПЗИ са Планом превентивних мера
Пројекат за извођење треба да садржи све делове сходно важећем Правилнику о садржини,
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и
намени објекта:
-

-

-

-

Главну свеску
Општу документацију
Текстуалну документацију
o Детаљан технички опис радова
o Техничке услове за извођење радова са детаљним описом извођења радова
Нумеричку документацију
o Списак координата елементарних и детаљних тачака
o Предмер радова
o Предрачун радова
Графичку документацију
o Прегледни ситуациони план,
o Ситуациони план
o Нивелациони план,
o Подужни профил
o Попречне профиле
o Карактеристичне попречне профиле
o Саобраћајну сигнализацију и опрему
o Саобраћајна сигнализација и опрема за време извођења радова
Елаборат геомеханичких и геотехничких истраживања
Елаборат коловозне конструкције
План превентивних мера
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IV

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о
јавној набавци услуга. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у
поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са Конкурсном
документацијом.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Понуда са свим прилозима мора да буде
сачињена на српском језику. Уколико је неки прилог ( доказ или документ – СЕРТИФИКАТ,
ЛИЦЕНЦЕ, УГОВОР, ... итд) на страном језику , он мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране овлашћеног преводиоца , у супротном ће понуда бити одбијена као
неприхватљива.
2.УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У
ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као
заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.
У случају заједничке понуде групе понуђача, све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр.
1.-, изузев образаца 2.и, 5, које попуњава,и потписује сваки члан групе понуђача у своје име.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
3.МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДАПО ПАРТИЈАМА
Предметна јавна набавка је обликована у 4 ( четири) партије. Понуђач може да поднесе понуду
за 1 ( једну); 2 (две) ; 3 (три) или 4 (четири) партије. Понуда мора обухватити најмање једну
целокупну партију. Понуђач на коверти и у понуди наводи патрију/е на коју се понуда односи и
попуњава обрасце који се односе на партију за коју подноси понуду.
Понуда се подноси за све партије у једној коверти, са комплетном документацијом за партију/е
за коју/е се подноси понуда. Докази из члана 75. . Закона, у случају када понуђач подноси
понуду за све партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије. Докази из члана 76. Закона у случају када
понуђачи подноси понуду за партију 1,2,3, неморају бити достављени за сваку партију посебно,
односно могу бити достављени у једном примерку. Докази из члана 76. Закона за партију 4.
доставњају се посебно, само за ту партију без обзира дали понуђач конкурише само за ту
партију или за све партије.
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4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. ОПОЗИВ ПОНУДЕ,ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику,
најкасније до истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и
достављено у складу са условима из Конкурсне документације са ознаком на коверти:
,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за отворени
поступак јавне набавке услуга број 1.2.13 - НЕ ОТВАРАТИ".
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће
разматрати, већ ће се не отворена вратити понуђачу.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење
исте.
6.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти , тако да се приликом отварања
може са сигурношћу закључити да се први пут отвара. Понуда мора бити повезана у једну
целину (јемствеником , траком и сл) , и запечаћена печатним воском или на други начин,али
тако да се појединачни листови,односно прилози,не могу накнадно убацивати, одстрањивати
или замењивати, а да се при томе не оштети лист понуе,јемственик или печатни восак. Уколико
понуда не буде поднета на наведени начин Наручилац ће то записнички констатовати.
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакој
страни на којој има текста, исписивањем „ 1 oд н „ , „ 2 oд н „ и тако све до „ н oд н „ с тим
да ,, н,, представља укупан број страна понуде.
Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду ,а због своје важности не смеју бити
оштећени,означени бројем ( банкарска гаранција , меница), стављају се у посебну фолију, а на
фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при
врху како би се докази , који се због своје важности не смеју оштетити,заштитили.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из Конкурсне документације
доставити, лично или поштом, на адресу:
Општинска управа општине Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци
Са назнаком :
„Понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга – „ Услуге ПДТинфраструктуре –
ПАРТИЈА БР.1-Услуге ПДТ за реконструкцију улице Карловачких ђака са пропратном
комуналном инфраструктуром
ПАРТИЈА БР.2-Услуге ПДТ за реконструкцију Карађорђеве улице са пропратном
комуналном инфраструктуром“
ПАРТИЈА БР.3-Услуге ПДТ за реконструкцију Прерадовићеве улице са пропратном
комуналном инфраструктуром“
ПАРТИЈА БР.4-Услуге ПДТ за изградњу прикључка на државни пут“
редни број: ЈНОП 1.2.13 - НЕ ОТВАРАТИ“
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
03. 08. 2020. године до 09.00 часова.
Отварање понуда ће се вршити истог дана 03.08.2020 године у 11:00 часова у
канцеларији број 27, Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1,
Сремски Карловци
Понуду може поднети понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може
поднети група понуђача.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога понуђач може
бити члан само једне групе понуђача, пдносно учествовати само у једној заједничкој понуди.
Понуђач који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да
буде подизвођач другог понуђача.
7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају
доставити споразум о заједничком извршењу јавне набавке, којим се међусобно и према
Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке
прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду
наведени:
1) подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са
Законом.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из
члана 75. став 1. тачка 1) , 2.) , 4) и 5.) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих
услова. Услове у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу
достављених доказа дефинисаних Конкурсном документацијом.
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:
 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла,
 попуњен и оверен Образац бр. 1А - Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале
чланове групе понуђача.
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр.
1.- изузев образаца 2. и 4. који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у
своје име.
8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен,
тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко
подизвођача.
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Наручилац захтева од понуђача да уз понуду достави и закључен уговор са сваким
подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о
јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке
без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1. Б – Подаци
о подизвођачу, за сваког подизвођача ког ангажује.
Све обрасце у понуди потписује понуђач, изузев образаца 2. и 4. који попуњава, и потписује
подизвођач у своје име.
Сваки подизвођач, ког понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка
1.), 2.) 4) и 5.) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у одељку Услови за учешће
из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на
ангажовање подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
Наручиоца.
9. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из Конкурсне
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити потписан од стране овлашћеног лица за
заступање понуђача.
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде. Садржину
понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76.
Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној
документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове
тачке:
 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине да му није изречена мера забране обављањ аделатности, која се налази на
снази у време објављивања позива за подношење понуда. Члан 75. Став2. Закона.
 Попуњен и потписан Образац бр.3 – Образац трошкова припреме понуде
 Попуњен и потписан Образац бр. 4.- Изјава понуђача о независној понуди,
 Попуњен и потписан Образац бр. 5.- Изјава понуђача о финансијској гаранцији,
 Попуњен и потписан Образац бр. 6.1.- Образац понуде партија бр.1
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Попуњен и потписан Образац бр. 7.1- Образац структуре цене партија.1
 Попуњен и потписан Образац бр. 8.1 - Модел уговора партија бр.1
 Попуњен и потписан Образац бр. 9.1 – Референц листа партијабр.1
 Попуњен и потписан Образац бр. 6.2.- Образац понуде партија бр.2
 Попуњен и потписан Образац бр. 7.2- Образац структуре цене партија.2
 Попуњен и потписан Образац бр. 8.2 - Модел уговора партија бр.2
 Попуњен и потписан Образац бр. 9.2– Референц листа партијабр.2
 Попуњен и потписан Образац бр. 6.3.- Образац понуде партија бр.3
 Попуњен и потписан Образац бр. 7.3- Образац структуре цене партија.3
 Попуњен и потписан Образац бр. 8.3 - Модел уговора партија бр.3
 Попуњен и потписан Образац бр. 9.3– Референц листа партијабр.3
 Попуњен и потписан Образац бр. 6.4.- Образац понуде партија бр.4
 Попуњен и потписан Образац бр. 7.4- Образац структуре цене партија.4
 Попуњен и потписан Образац бр. 8.4 - Модел уговора партија бр.4
 Попуњен и потписан Образац бр .9.4– Референц листа партијабр.4
 Уз понуду доставити и доказе о испуњавању Услова из члана 75. и 76. Закона о Јавним
набавкама.
 Меницу за озбиљност понуде.
 Оргинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање банкарске гаранције за повраћај
траженог аванса.
 обрасци и докази у складу са тачком 7. овог упутства у случају да група понуђача подноси
заједничку понуду, односно тачком 8. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем.
НАПОМЕНА: Понуђачи који подносе понуду за две или више партија нису у обавези
односно Наручилац препоручује да доказе из члана 75. Закона о Јавним набавкама и
Образац бр.2 ; Образац бр.3 ; Образац бр.4; могу доставити у једном примерку односно
једној партији.
Дотатни услови из члана 76. Закона у овој Конкурсној документацији понуђачи који
подносе понуду за патрије 1; 2 и 3 могу доставити доказе у једној партији тј. нису у
обавези да тражене доказе достављају за сваку партију посебно, имајући у виду да је
Наручилац одредио исте додатне услове за партију 1, 2 и 3.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или
погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити
као неосноване.
10. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације.Ако наручилац у року
предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да
без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца. Све измене,објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року
,представљају саставни део конкурсне документације.Измене и допуне Конкурсне
документације важиће само ако су учињене у писаној форми.
У случају измене или допуне Конкурсне документације од стране наручиоца 8 (осам) или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.


11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА УПОНУДИ
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у удинарима, без пореза на додатну вредност.
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У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза
на додатну вредност , сматраће се сагласно Закону да је иста без пореза на додатну вредност.
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са
правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна је јединична цена.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе јединичне цене без пдв-а, укупне цене по
позицијама без пдв-а као и укупну вредност понуде са и без пореза на додату вредност, стим
да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуђене цене треба да садрже све евентуалне трошкове које Понуђач има у реализацији
предметне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Цена је фиксна за уговорени период и не подлеже никаквој промени.
12. НАЧИНАИ УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
12.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
-Начин и рок плаћања: дозвољен аванс у износу 30% , остатак по испостављеним месечним
ситуацијама на жиро рачун Извршиоца услуга по испостављеној фактури у законском предвиђеном
року
- Начин плаћања са дозвољеним авансом односи се на партије 1,2,3 4.

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима наручиоца. Уколико услед
објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде доведен у ситуацију да не
може да користи средства предвиђена закљученим уговором, неће се сматрати да Наручилац
није испунио уговорне обавезе.
Сви износи на рачуну морају бити јасно написани, а свака евентуална измена истих ,мора бити
парафирана од стране понуђача.
12.2 Захтеви у погледу гарантног рока и откањана недостатака у гарантном року.
- Укилико Наручилац није задовољан квалитетом пружених услуга Понуђач је дужан да у
року од 15 (петнест ) дана од дана пријема позива од стране Наручиоца отклони
недостатке.
- Захтеви са роковима за отклањање недостатака у гарантном року односе се на све
четири партије.
12.3 Захтеви у погледу рока Извршења услуга :
- Рок за извршење услуга ПАРТИЈА 1.
- 30 дана за израду ИДР од потписивања уговора.
- 30 дана за израду ИДП од прибављања локациских услова
- 30 дана за израду ПЗИ од прибављања решења извођења радова
- Рок за извршење услуга ПАРТИЈА 2.
- 30 дана за израду ИДР од потписивања уговора.
- 30 дана за израду ИДП од прибављања локациских услова
- 30 дана за израду ПЗИ од прибављања решења извођења радова
- Рок за извршење услуга ПАРТИЈА 3.
- 30 дана за израду ИДР од потписивања уговора.
- 30 дана за израду ИДП од прибављања локациских услова
- 30 дана за израду ПЗИ од прибављања решења извођења радова
- Рок за извршење услуга ПАРТИЈА 4.
- 30 дана за израду ИДР од потписивања уговора.
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- 30 дана за израду ИДП од прибављања локациских услова
- 30 дана за израду ПГД
- 30 дана за ПЗИ од прибављања позитивног мишљења ревизионе комисије.
12.2 Захтеви у погледу рока важења понуде за Партију 1,2,3,4.
- Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
13. МЕСТО ИСПОРУКЕ УСЛУГА
Општина Сремски Карловци :
партија бр.1
Улица: Карловачких Ђака део 2, катастарска парцела 2103/1 и 2143 КО Сремски Карловци.
партија бр.2
Улица: Карђорђева улица, катастарске парцеле : 178/1 ; 301/2; 341/11; 370/1; 370/2; 371/1;
371/2; 2109; 2125; 2124/2 и 2123/2 КО Сремски Карловци.
партија бр.3
Улица : Прерадовићева улица, катастарске парцеле 2118, 191/20 , 191/19, 190/2, 190/3,
190/1,191/2 КО Сремски Карловци.
партија бр.4
Од раскрснице улица Прерадовићеве и Илије Округлића до државног пута, катастарске
парцеле 190/14, 189/5, 189/1, 2101/1 КО Сремски Карловци.
14. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом
утврђени или означени као поверљиви.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи
ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су
прописима означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако
што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум,
време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост
докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
15. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде, у складу са чланом 88 Закона. ( Образац бр. 3).
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16. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора за партију за коју понуђач подноси понуду, понуђач је дужан да попуни у
складу са понудом,и потпише,чиме потврђује да прихвата елементе уговора.
У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачима у моделу уговора морају
бити наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи.
Модели уговора по партијама чине саставни део ове Конкурсне документације.
У складу са датим моделом уговора и елементима најповиљније понуде биће закључен Уговор
о јавној набавци.
17. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ
Предност за домаће понуђаче биће остварена у складу са чланом 86. Закона и правилником.
18. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може,у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од
доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.
19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: „Општинска
управа општине Сремски Карловци“, Трг Бранка Радичевића бр.1, Сремски Карловци, путем
електронске поште на e-mail адресу:javnenabavkesk@gmail.com сваког радног дана у периоду
од 08:00 часова до 14:00 часова, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Уколико понуђач затражи додатне информације од Наручиоца или појашњења у вези са
припремањем понуде, након одређеног временског периода , Наручилац ће сматрати да је
постављено питање пристигло првог наредног радног дана од дана када је упућено на
контакт адресу која је одређена у конкурсној документацији, те сходно томе наручилац ће
упутити одговоре заитересованим понуђачима у року предвиђеном у закону о јавним
набавкама.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити 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 (и указивањем на евентуално
уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији), ЈНОП БР. 1.2.13.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
У зависности од изабраног вида комуникације , Наручилац ће поступати у складу са 13.
начелним правним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних
набавки заузела на 3. Општој седници , 14.04.2014 године ( објављеним на интернет страници
www.kjn.gov.rs ).
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20. 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 је потребно доставити тражене доказе из члана.75. и 76. или 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, тј, достави тражене доказе 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.
21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума: „Најнижа понуђена цена“.У
случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, која је уједно и најнижа,
биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, као
и рок извршења услуга, као повољнија понуда биће изабрана понуда путем жреба.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству преставника понуђача који
имају једнаке понуђене критеријуме ( цена, рок извршења услуге ) . На посебним папирима који
су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију
,одакле ће један од чланова комисије извући папир. Понуда Понуђача чији назив буде на
извученом папиру бићу додељен повљнији ранг. О извршеном жребању сачињава се записник
који потписују присутни представници понуђача и чланови комисије именовани од стране
наручиоца за спровођење јавне набавке.
22. ПОШТОВАЊЕОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђа је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавез које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду,запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није изречена мера
забране обављања делатности ,која се налази на снази у време објављивања позива за
подношење понуда; (Образац б р о ј 2 . - И з ј а в а , дата је као саставни део Конкурсне
документације).
23. ПОДНОШЕЊЕ ИОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у
позиву Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом,
а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу,
са назнаком да је поднета неблаговремено.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у
овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и потписано од стране овлашћеног
лица понуђача.
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23.1. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда неће бити разматрана ако је стигла у отвореној коверти и ако је неблаговремена.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке,пошто прегледа и оцени понуде,одбије све
неприхватљиве понуде.
Понуда ће бити одбијена ако:
- је неблаговремена , неприхватљива и неодговарајућа
- се понуђач не усагласи са исправком рачунске грешке
- има битне недостатке сходно члану 106.ЗЈН
дносно ако:
* понуђач не докаже да испуњава обавезне услове
* понуђач не докаже да испуњава додатне услове
* понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
* ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
*понуда садржи друге недостатке због којих бније могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
23.2 РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ( НЕГАТИВНА
РЕФЕРЕНЦА )
Наручилац може одбити понуду уколико поседује дока да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда , у поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл.23 и 25. Закона о јавним набавкама („ СЛ.Гласник РС“
124/12 ; 14/15 и 68/15) у даљем тексту закон;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци,након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказ и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива
за подношење понуда.
Доказ наведеног може бити:
- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњена обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача , односно корисника, ако нису отклоњене у уговорном року;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњена битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи , односно чланови групе понуђача;
- други одговарјући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. Тачка 1) члана 82. Закона,који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.
24. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 60 дана, од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде , наручилац је дужан да у писаном облику тражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
25. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће Одлуку о избору најповољније понуде донети у року који не може бити дужи од
10 (десет) дана, од дана јавног отварања понуда.
О донетој одлуци сви понуђачи биће обавештени у складу са Законом.
26. 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.
27. УСЛОВИ И РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о
јавној набавци ако ј поднета само једна понуда и ако је понуда прихватљива, сходно Члану 112.
Став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из Члана 149. Закона о
јавним набавкама. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може
због тога сносити било какве последице,осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту
права.
Ако понуђач којем једодељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, или уговор не
потпише у року од десет дана, од дана достављања од стране наручиоца, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најпвољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити
позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.
Измена уговора о јавној набавци:
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промене битних
елемената уговора у складу са законом. Наручилац може након закључења уговора без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предметне набавке до лимита прописаног
чланом 115. Став1.Закона о јавним набавкама.
Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени
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уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона, коју је дужан да објави на
Порталу јавних набавки у року од 3 дана,као и достави извештај Управи за јавне набавке и
Државној ревизорској институцији.
Повећањем обима предметне набавке не може се мењати предмет набавке.
Неће се сматрати изменом уговора и справка рачунских и других техничких грешака у
уговору.
Измене током трајања уговора се спроводе ускладу са чланом 115. Закона.
28. 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 РАДАИ СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
1.Подаци пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија,Београд,Саве Машковића 3-5 ; www.poreskauprava.gov.rs
2.Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине,Београд,Руже Јовановић 27а, ww.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, Београд ,Немањина 22-26; http://www.mpzzs.gov.rs
3.Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад,запошљавање , борачка и социјална питања,Београд , Немањина 2226;http://www.minrzs.gov.rs
29. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
29.1 • Меница за озбиљност понуде :
- бланко соло меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена и потписана од стране овлашћеног лица
понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у
корист Општине Сремски Карловци, са назначеним износом од 5 % од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, копија
ОП обрасца и доказ о регистрацији менице. Рок важења менице је колики је рок важења понуде
назначио понуђач. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; Наручилац ће вратити
менице понуђачима са којима није закључен уговор, на писмени захтев понуђача.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону
о платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр.
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011), односно Закону о платним услугама ( " СЛ.
Гласник РС" , БР.139/2014 и 44/2018).
29.2 Понуђач је дужан да преда оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за
издавање банкарске гаранције за повраћај траженог аванса, насловљено на Наручиоца.
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29.3 Уколико је захтеван аванс (за једну или више партија ), Изабрани
понуђач је дужан да достави Наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења
уговора следећа средства финансијског обезбеђења:
- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања,( за сваку партију за
коју је тражио аванс), која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без
права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју
бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне
документaције (рокови,износ),увисини уговореног аванса од 30% од укупне
уговорене цене са ПДВ-ом,са роком важности најмање30 (тридесет) дана дуже
од уговореног рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за повраћај аванса 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 гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни
рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони
рaнг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка
Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од
вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities -ESMA).
23.4 Понуђач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора Наручиоцу
достави полису осигурања од опште одговорности за штете произашле из
грађанско-правних одштетних захтева која трећа лица подносе осигуранику због
изненадног и неочекиваног догађаја (несреће) настале из делатности, власништва и
правног односа, са минималним лимитом по једном штетном догађају од
5.000.000,00 РСД, као и полису осигурања од одговорности пројектаната за штете
проузроковане према трећим лицима, као и штете настале услед грешака и пропуста
насталих у обављању послова пројектовања,са минималним лимитом по једном
штетном догађају од 25.000.000,00 РСД
30. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,против сваке
радње, осим ако Законом није другачије прописано.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има
интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у
даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000
Београд.
Захтев за заштиту права садржи:
1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2. Назив и адресу наручиоца
3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева,односно о одлуци
наручиоца
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4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5. Чињенице и докази којима се повреде дсоказују
6. Потврда о уплати таксе из члана 156. Закона
7. Потпис подносиоца
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил:
javnenabavkesk@ gmail.com , или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149.
Закона о јавним набавкама), 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 10 (десет ) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки .
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана
149. Закона о јавним набавкама), 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 незадржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од три дана од дана пријема захтева за
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права , при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије:
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Шифра плаћања: 153 или 253
Позив на број: (број или ознака јавне набавке),
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
Уплати таксу и то: 1.) уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне
набавке, садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације
или друге радње Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара;
2.)уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца
предузете после истека рока за подношење понуда , изузев Одлуке о додели уговора о јавној
набавци, висина таксе сеодређује према процењеној вредности јавне набавке и износи
120.000,00 динара;
3.) уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора
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о јавној набавци, висина таксе износи 120.000,00 динара.
Упуство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки:http://www.kjn.gov.rs/ci/upustvo-o-uplati-republičke-administrativnetakse.html . Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167.
Закона о јавним набавкама.
31. УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. ( „ Сл.гласник РС“ Бр.28/2018)
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ПАРТИЈУ : 1 , 2 , 3 , 4 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
• Понуђачи морају испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку
јавне набавке и то:
1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и као
доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за привредне регистре
Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда,
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 и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
 извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (УВЕРЕЊЕ
ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; Уколико
уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита);
 извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је
обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл.
лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији
је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене евиденције.
(докази не старији од два месеца пре рока отварања понуда)
4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије, као доказ за правно лице потребно је доставити уверења Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
(докази не старији од два месеца пре рока отварања понуда)
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5.- да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и као доказ.
Није потребна важећа дозвола за обављање тражене делатности.

• Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник
као понуђач, доказује достављањем:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист
СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој
територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода;
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
5)- да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и као доказ
Није потребна важећа дозвола за обављање тражене делатности.

• Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко
лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист
СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој
територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
2) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
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5) да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и као доказ
Није потребна важећа дозвола за обављање тражене делатности.

ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2, 3
Додатни услови из члана 76. за учешће у предметном поступку јавне
набавке и то:
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом
А ) да у претходних годину дана од дана објављивања позива за достављање понуда
(рачунајући и дан позива) понуђач није имао блокаде текућих рачуна отворених код
пословних банака за обављање платног промета
ДОКАЗ: А) Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности која треба да
буде издата након објављивања позива за подношење понуда.
2.- Да располаже неопходним пословним капацитетом и то:
А.) да је у претходне три године (2017,2018,2019), рачунајући од дана објаве позива за
достављање понуда, понуђач израдио ПДТ за реконструкцију минимум три саобраћајнице од
којих једна мора бити минимално дужине 700 м.
Б.) да је у претходне три године (2017,2018,2019), рачунајући од дана објаве позива за
достављање понуда, понуђач израдио ПДТ за реконструкцију минимум три водоводне и
канализационе мреже, од којих једна мора бити минимално дужине 700 м.
ДОКАЗ: 1. Потврда издата од стране Наручиоца ( Образац бр. 9.1 или 9.2 или 9.3 ) о
реализацији закљученог уговора и копија страница главне свеске где се могу видети захтеване
дужине. (Потврде могу бити достављене и на другим обрасцима који садржински одговарају
обрасцу потвреде и з конкурсне дкументације) или
2. Фотокопија уговора са прпадајућим евентуалним анексима.
Ц.) Потребно је да понуђач поседује велику лиценцу типа П090А1. ( улице се налазе у
културно-историјској целини од изузетног значаја за РС).
ДОКАЗ: Копија лиценце П090А1.
3. Да располаже неопходним техничким капацитетом
Потребно је да понуђач поседује лабораторију,акредитовану од стране Акредитационог
тела





Србије,за следеће опите:
одређивање влажности тла СРПС.У.Б1.012;
одређивање запреминске масе СРПС.У.Б1.013;
одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018;
одређивање Аттеберг-ових граница консистенције СРПС.У.Б1.020;
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одређивање оптималне влажности по Прокторовом опиту СРПС.У.Б1.038;
одређивање лабораторијског ЦБР-а СРПС.У.Б1.042.
Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040
Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032
Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010;
Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043:1997(повучен) или
АСТМ Д4429-09а
Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09



ДОКАЗ:
Сертификат о акредитацији са обимом акредитације издат од стране
Акредитационог тела Србије са свим потребним опитима који су наведени.
4. Да располаже неопходним кадровским капацитетом односно да има следеће
кадрове у радном односу или ангажоване сходно члану 197. до 202. Закона о раду.





2 одговорна пројектанта са лиценцом 312 или 315 или 318
2 одговорна пројектанта са лиценцом 370
2 одговорна пројектанта са лиценцом 313 или 314
1 одговорни пројектант објеката грађевинске геотехнике са лиценцом 316

ДОКАЗИ: 1. М обрасце пријаве и одјаве осигурања или уговоре о обављању
привремених и повремених послова или уговоре о делу или уговоре о допунском раду,
зависно од начина ангажовања
2. Копија важеће лиценце Инжењерске коморе Србије.

ЗА ПАРТИЈУ 4.
Додатни услови из члана 76. за учешће у предметном поступку јавне
набавке и то:
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом
А ) да у претходних годину дана од дана објављивања позива за достављање понуда
(рачунајући и дан позива) понуђач није имао блокаде текућих рачуна отворених код
пословних банака за обављање платног промета
ДОКАЗ: А) Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности која треба да
буде издата након објављивања позива за подношење понуда
2. Да располаже неопходним пословним капацитетом и то:
А.) да је у претходне пет године (2015,2016,2017,2018,2019), рачунајући од дана
објаве позива за достављање понуда, понуђач израдио ПДТ за изградњу два прикључка на
државни пут.
44 /89

ДОКАЗ: 1. Потврда издата од стране Наручиоца ( Образац бр.9.4 ) о реализацији
закљученог уговора .(Потврде могу бити достављене и на другим обрасцима који садржински
одговарају обрасцу потвреде и з конкурсне дкументације) или
2.Фотокопија уговора са прпадајућим евентуалним анексима.
Б.) Потребно је да понуђач поседује велику лиценцу типа П090А1; П131Г2 ; П131Ц1
( прикључак се налазе у културно-историјској целини од изузетног значаја за РС).
ДОКАЗ: Копије лиценци П090А1; П131Г2 ; П131Ц1
3. Да располаже неопходним техничким капацитетом
Потребно је да понуђач поседује лабораторију,акредитовану од стране Акредитационог тела
Србије,за следеће опите:












одређивање влажности тла СРПС.У.Б1.012;
одређивање запреминске масе СРПС.У.Б1.013;
одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018;
одређивање Аттеберг-ових граница консистенције СРПС.У.Б1.020;
одређивање оптималне влажности по Прокторовом опиту СРПС.У.Б1.038;
одређивање лабораторијског ЦБР-а СРПС.У.Б1.042.
Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС.УБ1.040
Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032
Узимање узорака тла СРПС У.Б1.010;
Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043:1997(повучен) или
АСТМ Д4429-09а
Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09

ДОКАЗ:
Сертификат о акредитацији са обимом акредитације издат од стране
Акредитационог тела Србије са свим потребним опитима који су наведени.
4.
Да располаже неопходним кадровским капацитетом односно да има следеће кадрове
у радном односу или ангажоване сходно члану 197. до 202. Закона о раду.
 2 одговорна пројектанта са лиценцом 312 или 315
 2 одговорна пројектанта са лиценцом 370
 1 одговорни пројектант објеката грађевинске геотехнике са лиценцом 316
ДОКАЗИ: 1. М обрасце пријаве и одјаве осигурања или уговоре о обављању
привремених и повремених послова или уговоре о делу или уговоре о допунском раду,
зависно од начина ангажовања
2. Копија важеће лиценце Инжењерске коморе Србије.
НАПОМЕНА: Уговори о обављању привремених и повремених послова,Уговори о делу
и Уговори о допунском раду не могу бити са одложеним правним дејством, односно
извршиоци напред наведених уговора морају бити ангажовани у време подношења
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понуда (нпр. неће се признати уговор у коме је наведено: „у случају да понуђач закључи
уговор са наручиоцем, лице ће ...... “ или сличног описа.
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), 2), 4) и 5.) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) , 4) и 5.) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно.
Начин достављања доказа
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем тражених доказа којима потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, достављањем Изјаве
(Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није
изречена мера забране обављања делатности ,која се налази на снази у време објављивања
позива за подношење понуда).
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у неовереним копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид све или поједине доказе о испуњености услова из чл.75. и 76. и то у виду
оригинала или оверених копија.
Aкo пoнуђaч у oстaвљeнoм ,примeрeнoм рoку кojи нe мoжe бити крaћи oд пeт дaнa,нe дoстaви
нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу трaжeних дoкaзa,Нaручилaц ћe њeгoву пoнуду oдбити кao
нeприхвaтљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције 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
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин. Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа.
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Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
иусловима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања
делатности,којасеналази наснази у времеобјављивања позива за подношење понуда; У вези са
овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са Обрасцем 2.- конкурсне
документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача,
односно подизвођач, у своје име.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.VI

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:

_________адреса:

____________

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Бројеви телефона:
6.- Пословна банка:

бр.рачуна:

7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код
Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави
овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.
8.- Особа за контакт:
9.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:
а.- самостално,
б.- као носилац посла из групе понуђача
в.-са подизвођачем
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
Напомена:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са
подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________
2.- Седиште:

____адреса:

____________________

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5- Број телефона ____________________________________________________________
6.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
7.- Особа за контакт_________________________________________________________
8.-Овлашћено лице__________________________________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.

Напомена: Образац „ Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди “ попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни за сваког члана групе понуђача и
достави уз понуду.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-Б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.- Пун назив подизвођача: ___________________________________________________
2.- Седиште:

_______адреса:

_______________

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Број телефона ____________________________________________________________
6.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
7.- Особа за контакт_________________________________________________________
8.- Овлашћено лице__________________________________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.

Напомена: Образац „ Подаци оподизвођачу “ попуњава само онај понуђач који понуду подноси
са подизвођачем.Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду. Понуђач попуњава и
потписује образац за сваког подизвођача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу:

ИЗЈАВУ
У својству _________________________________________
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
___________________________________________________________________
(пун назив фирме и седиште)
поштујем све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да ми није изречена мера забране обављања
делатности која се налази на снази у време објављивања позива за подношење понуда. За јавну
набавку број:
ЈН МВ 1.2.13.

М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.Уколико понуду понуђач подноси са
подизвођачем образац мора бити потписан од стране овлаштћеног лица сваког подизвођача који
је ангажован у понуди.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.На основу члана 88. Став1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15),члан 2. став 1. подтачка (6) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („
Службени гласник РС „ бр. 68/15 , 41/19) уз понуду прилажем

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошка

Износ трошкова у РСД

Укупан износ трошкова припремања понуде

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим надокнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни
наручиоца, сходно члану 88. Став3. Закона о јавним набвкама ( « Службени гласник РС «
бр.124/12,14/15 и 68/15).
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________________
Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. Трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4), и члана 16. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки , начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС “ 86/15) дајемо следећу:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у својству _________________________________________________
понуђача , учесника у заједничкој понуди , подизвођача
ИЗЈАВЉУЈЕМ
________________________________________________________________________________
( пун назив и седиште фирме)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуду за јавну набавку

ЈН МВ бр.1.2.13 наручиоца Општинска управа Општине Сремски Карловци, подносим
независно,без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат сам да ће сходно члан 168.став.1 тачка 2) Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник РС“ БР. 124/12, 14/15, 68/15 и 41/19 ), уговор о јавној набавци бити
ништаван.
У __________________________ дана ____________2020. године

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. .Уколико понуду понуђач подноси са
подизвођачем образац мора бити потписан од стране овлаштћеног лица сваког подизвођача
који је ангажован у понуди
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.Назив понуђача:
седиште:
адреса:
дел.бр.
датум:
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и
68/15) дајемо следећу:
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ
Обавезујем се:
да ћу након потписивања Уговора о јавној набавци услуга ЈН ОП бр.1.2.13 у року од 10 дана
доставити Наручиоцу:
- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања,( за сваку партију за
коју је тражен аванс), која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без
права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју
бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне
документaције (рокови,износ),увисини уговореног аванса од 30% од укупне
уговорене цене са ПДВ-ом,са роком важности најмање 30 (тридесет) дана
дуже од уговореног рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за повраћај аванса 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 гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни
рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони
рaнг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка
Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од
вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities -ESMA).
- Доставити Наручиоцу полису осигурања од опште одговорности за штете
произашле из грађанско-правних одштетних захтева која трећа лица подносе
осигуранику због изненадног и неочекиваног догађаја (несреће) настале из делатности,
власништва и правног односа, са минималним лимитом по једном штетном догађају од
5.000.000,00 РСД, као иполису осигурања од одговорности пројектаната за штете
проузроковане према трећим лицима, као и штете настале услед грешака и пропуста
насталих у обављању послова пројектовања,са минималним лимитом по једном штетном
догађају од 25.000.000,00 РСД
У: _________________, дана:_______2020. године
Изјаву дао:
_____________________
М.П
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.1ПАРТИЈА бр.1
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН ОП 1.2.13

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (или о носиоцу посла у случају заједничке понуде)
 пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:
 ПИБ:
 овлашћена особа (потписник понуде):_________________________________
(име, презиме и функција)
 пословни рачун:_______________________ код: _____________________ банке
 особа за контакт: _________________________________
(име, презиме)
 тел/факс:______________е-mail:_______________
 лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
(име, презиме и функција)
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:

пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:
 ПИБ:
 особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)

тел/факс:______________e-mail:_______________














пун назив фирме:________________________________
седиште:________________________________________
матични број:
ПИБ:
особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)
тел/факс:______________e-mail:_______________
пун назив фирме:________________________________
седиште:________________________________________
матични број:
ПИБ:
особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)
тел/факс:______________e-mail:____________
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У складу са вашим Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом достављамо
Вам нашу понуду бр._______ од __________ 2020. за јавну набавку услуга- ПАРТИЈА бр.1услуге ПДТ за реконструкцију улице Карловачких ђака са пропратном комуналном
инфраструктуром, како следи:
Табела понуде
Услуге ПДТ за реконструкцију
улице Карловачких ђака са
пропратном комуналном
инфраструктуром

Укупно без-пдв-а
Износ пдв-а
Укупно са пдв-ом

НАПОМЕНА: у понуђеној цени треба бити садржана цена геодетских
радова, геомеханичких радова и техничке контроле пројекта.
Цена је фиксна током трајања уговора и не може се мењати.
- Износ траженог аванса : _______ ( висина дозвољеног аванса максимално 30% , након предаје
банкарске гаранције Наручиоцу.), остатак по испостављеним ситуацијама на жиро рачун Извршиоца
услуга по испостављеној фактури у законском року.
- Рок завршетка услуге :
________ ( максимално 30 дана за израду ИДР од потписивања уговора)
________ (максимално 30 дана за израду ИДП од прибављања локациских услова)
________ (максимално 30 дана за израду ПЗИ од прибављања решења извођења радова).
- Рок важности понуде је: __________ дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда
(минимално 60 дана)
- Гаранција квалитета: гарантујем да ће испоручена услуга у свему бити у складу са техничком
спецификацијом односно за захтевима наручиоца.
-Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу,као и део предметне
набавке који ће бити извршен преко подизвођача:

Понуду подносим :

( заокружити )
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Потпис овлашћеног лица
________________________
М.П
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.1Образац структуре цене за партију бр.1 са упуством како да се попуни
Ред.бр
1

Назив
1
Израда ИДР за потребе добијања
локациских услова

Цена без пдв-а
2

Цена са пдв-ом
3

Израда ИДП са припадајућим елаборатима и техничком контролом пројекта
2

Пројекат саобраћајнице и пешачке
стазе
Пројекат сталне и градилишне
саобраћајне сигнализације
Пројекат реконструкције водовода
Пројекат реконструкције канализације
Пројекат изградње атмосферске
канализације
Израда ПЗИ са Планом превентивних мера

3.

Пројекат саобраћајнице и пешачке
стазе
Пројекат сталне и градилишне
саобраћајне сигнализације
Пројекат реконструкције водовода
Пројекат реконструкције канализације

4.

Пројекат изградње атмосферске
канализације
Елаборат геомеханике

5.

Техничка контрола ИДП
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
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Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни обрасац структуре цене на следећи начин:


У колони 2. уписти колико износи цена без ПДВ-а, за сваку тражену ставку јавне
набавке



У колони 3. уписти колико износи цена са пдв-ом ,за сваку тражену ставку јавне
набавке



На крају уписти укупан збир свих тражених ставки без пдв-а, износ пдв-а, и укупан
збир тражених ставки са пдв-ом.

У понуђеној цени треба бити садржана цена геодетских радова, геомеханичких радова и
техничке контроле пројекта

У _________________, дана:_______2020. Године

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.1На основу члана 61.- Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15, 68/15 и
41/19), израђен је овај:
МОДЕЛ
У Г О В О Р А ПАРТИЈА бр.1
Закључен дана ____________ између:
1.Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА, 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, коју заступа Стефан Стевић,
Начелник Општинске управе, (у даљем тексту Купац)

и
2. Понуђач: ________________________________________________________________
са седиштем у __________________, улица _____________________________________
ПИБ:______________________ Матични број:____________________
Број рачуна:________________________ Назив банке:_____________________________
Телефон:_______________ Телефакс:______________
Кога заступа: _________________________________________________ (у даљем тексту:давалац
услуга),
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима :
а ) __________________________________________________________
б) __________________________________________________________
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима", ако наступа са
подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке).

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће
бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са
прихваћеном понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле
којима ће се регулисати тражени услови из Позива за подношење понуде и Конкурсне
документације. Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације,
Понуђач попуњава у складу са својом понудом, парафира све стране потписом, чиме
потврђује да прихвата елементе из модела уговора.
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Заједнички назив за учеснике у овом послу је: Уговорне стране.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА бр.1 услуга ПДТ за реконструкцију улице
Карловачких ђака са пропратном комуналном инфраструктуром,у свему према
пројектном задатку и усвојеној понуди Извршиоца број:
__
од________2020.године.
Члан 2.
Укупна цена предметне услуге износи

динара без пореза на додату

вредност, односно_______динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Уговорена цена ће се исплаћивати преносом средстава на рачун Извршиоца, у
року од 45 дана од дана примопредаје пројеката односно пројекта
Члан 3.
Рок за израду и предају ИДР је ___________ дана од дана закључивања Уговора,рок
за израду ИДП је __________ дана ,од дана прибављања локациских услова, рок за
израду ПЗИ је ________ дана ,од дана прибављања решења извођења радова.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да услуге неће бити извршене у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извршиоца да предузме потребне мере којима се
обезбеђује одговарајуће убрзање услуга.
Извршилац има право да захтева продужење рока за извршење услуга у случају у коме
је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да врши
услуге које су предмет уговора.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за извршење услуга у року од
5 (пет) дана од дана када је Извршилац затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу
рока.
Уколико Извршилац пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не
сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће
разматрати приликом одређивања новог рока.
Захтев за продужење рока за извршење услуга Извршилац писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека
коначног рока за завршетак услуга.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну
писмени споразум и закључе анекс уговора.
Извршилац уз захтев за продужење рока подноси Наручиоцу и извештај са
образложеним розлозима за продужење рока.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да пројектно-техничку документацију из члана 1.овог
уговора изради благовремено и квалитетно, према правилима своје струке и са
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пажњом доброг привредника, уз поштовање позитивних прописа, као и у складу са
важећим нормама и стандардима за израду предметне документације.
Извршилац се обавезује да изврши предметну услугу у свему према својој понуди и
у складу са Техничком спецификацијом из Конкурсне документације.
Члан 5.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обаештавају о чињеницама
чије је наступање од утицаја на испуњење уговора, као што су сметње у испуњењу
уговора, промена околност и слично.
Обавештавање ће се вршити искључиво писменим путем
Члан 6.
Извршилац се обавезује да без претходне сагласности Наручиоца неће током рада и
након завршетка услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим
лицима документацију и податке који су у вези са предметом овог уговора.
Члан 7.
Извршилац се бавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључивања овог
уговора,преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај датог аванса у свему како
је наведено у Конкурсној документацији на основу које је спроведена јавна набавка
предметне услуге.
Члан 8.
Извршилац је дужан да у року од 10 дана од дана закључења овог уговора
Наручиоцу достави полису осигурања од опште одговорности за штете произашле
из грађанско-правних одштетних захтева која трећа лица подносе осигуранику
због изненадног и неочекиваног догађаја (несреће) настале из делатности,
власништва и правног односа, са минималним лимитом по једном штетном догађају
од 5.000.000,00 РСД, као иполису осигурања од одговорности пројектаната за штете
проузроковане према трећим лицима, као и штете настале услед грешака и пропуста
насталих у обављању послова пројектовања,са минималним лимитом по једном
штетном догађају од 25.000.000,00 РСД.
Члан 9
Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши квалитетно, а у складу са
понудом и важећим техничким прописима и стандардима за ову врсту услуга.
Сматра се да је услуга извршена квалитетно, када стручно лице које одреди наручилац изврши
квалитетну и квантитетну контролу извршених услуга, што се потврђује записником о
извршеним услугама који саставља понуђач, а оверавају тј.потписују овлашћена лица
наручиоца и понуђача.
Ако Извршилац услуге не изради техничку документацију, односно њене делове по
уговореном пројектном задатку и у складу са техничким прописима, као и према
резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Прималац услуге има право да
захтева обустављање даље израде техничке документације, односно њеног дела, односно да
захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.
Извршилац услуге је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима Наручиоца
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услуге у року од _________ дана ( максимално 15 дана) од дана достављања примедби писаним
путем од стране Наручиоца услуге, као и да отклони недостатке у погледу којих су стављене
примедбе и то на сопствени трошак.
Ако Извршилац услуге не отклони недостатак до истека датог рока, Прималац услуге може,
по свом избору, извршити отклањање недостатка на рачун Извршиоца услуге или снизити
накнаду, раскинути овај уговор или да затражи накнаду штете

Члан 10.
Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом, или је
урађена усупротности са изричитим условима овог уговора, Наручилац услуге може, не
тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор и захтевати накнаду штете.
У случају раскида Уговора, Наручилац услуге има право на накнаду штете која је једнака
износу разлике у цени услуге набављене од трећих лица по новом уговору и цене из
овог уговора, заједно са зависним трошковима нове набавке.
Уколико Давалац услуге касни са извршењем услуге више од 30 дана, Прималац услуге
има право да раскине уговор.

Члан 11.
За спорове по овом уговору је надлежан суд у Новом Саду
Члан 12.
Наручилац може, након закључења уговора без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набаке до лимита прописаног чланом 115.став
1.Закона о јавним набавкама.
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други прописи који регулишу ову област.
Члан 14.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна
добија по 3 (три) примерка.

Извршилац:

Општинска управа:

Стефан Стевић, Начелник
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.1
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА за партију бр.1
1.- Назив референтног Наручиоца____________________________________
2.- Седиште:

____адреса:

____________________

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5- Број телефона ____________________________________________________________
6.- Особа за контакт_________________________________________________________
7.-Овлашћено лице__________________________________________________________
У складу са чланом 77. Став 2,тачка 2, подтачка ( 1) Закона о јавним набавкама,достављамо
Вам,
ПОТВРДУ:
Којом потврђујемо да је _____________________________ у ________ години,пружио услуге
у области –израде ПТД _________________________ ______________________
( унети саобраћајнице или водоводне и канализационе мреже) у дужини од _________ метара
по уговору бр.__________Од ___________ у уговореном року, квалитету и обиму.
Укупна врдност извршења услуге износила је ________________ динара без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев
__________________________________________________________ ради учешћа у јавној
набавци услуга- партија БР.1- Услуга ПДТ за реконструкцију улице Карловачких ђака са
пропратном комуналном инфраструктуром , ЈН ОП. 1.2.13 и у друге сврхе се не може
користити.
Место:______________
Датум:______________

_________________
Потпис одговорног лица

НАПОМЕНА: Уместо овог Обрасца Наручилац прихвата и да понуђачи доставе копије
ранијих реализованих уговора са другим Наручиоцима, за тражену набавку у овој Конкурсној
документацији.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.2ПАРТИЈА бр.2
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН ОП 1.2.13

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (или о носиоцу посла у случају заједничке понуде)
 пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:
 ПИБ:
 овлашћена особа (потписник понуде):_________________________________
(име, презиме и функција)
 пословни рачун:_______________________ код: _____________________ банке
 особа за контакт: _________________________________
(име, презиме)
 тел/факс:______________е-mail:_______________
 лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
(име, презиме и функција)
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:

пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:
 ПИБ:
 особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)

тел/факс:______________e-mail:_______________














пун назив фирме:________________________________
седиште:________________________________________
матични број:
ПИБ:
особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)
тел/факс:______________e-mail:_______________
пун назив фирме:________________________________
седиште:________________________________________
матични број:
ПИБ:
особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)
тел/факс:______________e-mail:____________
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У складу са вашим Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом достављамо
Вам нашу понуду бр._______ од __________ 2020. за јавну набавку услуга- ПАРТИЈА бр.2услуге ПДТ за реконструкцију Карађорђеве улице са пропратном комуналном
инфраструктуром, како следи:
Табела понуде
Услуге ПДТ за реконструкцију
Карађорђеве улице са пропратном
комуналном инфраструктуром

Укупно без-пдв-а
Износ пдв-а
Укупно са пдв-ом

НАПОМЕНА: у понуђеној цени треба бити садржана цена геодетских
радова, геомеханичких радова и техничке контроле пројекта.
Цена је фиксна током трајања уговора и не може се мењати.
- Износ траженог аванса : _______ ( висина дозвољеног аванса максимално 30% , након предаје
банкарске гаранције Наручиоцу.), остатак по испостављеним ситуацијама на жиро рачун Извршиоца
услуга по испостављеној фактури у законском року.
- Рок завршетка услуге :
________ ( максимално 30 дана за израду ИДР од потписивања уговора)
________ (максимално 30 дана за израду ИДП од прибављања локациских услова)
________ (максимално 30 дана за израду ПЗИ од прибављања решења извођења радова).
- Рок важности понуде је: __________ дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда
(минимално 60 дана)
- Гаранција квалитета: гарантујем да ће испоручена услуга у свему бити у складу са техничком
спецификацијом односно за захтевима наручиоца.
-Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу,као и део предметне
набавке који ће бити извршен преко подизвођача:

Понуду подносим :

( заокружити )
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Потпис овлашћеног лица
________________________
М.П
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.2Образац структуре цене за партију бр.2 са упуством како да се попуни
Ред.бр
1

Назив
1
Израда ИДР за потребе добијања
локациских услова

Цена без пдв-а
2

Цена са пдв-ом
3

Израда ИДП са припадајућим елаборатима и техничком контролом пројекта
2

Пројекат саобраћајнице и пешачке
стазе
Пројекат сталне и градилишне
саобраћајне сигнализације
Пројекат реконструкције водовода
Пројекат реконструкције канализације
Пројекат изградње атмосферске
канализације
Израда ПЗИ са Планом превентивних мера

3.

Пројекат саобраћајнице и пешачке
стазе
Пројекат сталне и градилишне
саобраћајне сигнализације
Пројекат реконструкције водовода
Пројекат реконструкције канализације

4.

Пројекат изградње атмосферске
канализације
Елаборат геомеханике

5.

Техничка контрола ИДП
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
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Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни обрасац структуре цене на следећи начин:


У колони 2. уписти колико износи цена без ПДВ-а, за сваку тражену ставку јавне
набавке



У колони 3. уписти колико износи цена са пдв-ом ,за сваку тражену ставку јавне
набавке



На крају уписти укупан збир свих тражених ставки без пдв-а, износ пдв-а, и укупан
збир тражених ставки са пдв-ом.

У понуђеној цени треба бити садржана цена геодетских радова, геомеханичких радова и
техничке контроле пројекта

У _________________, дана:_______2020. Године

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.

67 /89

ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.2На основу члана 61.- Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15, 68/15 и
41/19), израђен је овај:
МОДЕЛ
У Г О В О Р А

ПАРТИЈА бр.2

Закључен дана ____________ између:
1.Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА, 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, коју заступа Стефан Стевић,
Начелник Општинске управе, (у даљем тексту Купац)

и
2. Понуђач: ________________________________________________________________
са седиштем у __________________, улица _____________________________________
ПИБ:______________________ Матични број:____________________
Број рачуна:________________________ Назив банке:_____________________________
Телефон:_______________ Телефакс:______________
Кога заступа: _________________________________________________ (у даљем тексту:давалац
услуга),
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима :
а ) __________________________________________________________
б) __________________________________________________________
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима", ако наступа са
подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке).

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће
бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са
прихваћеном понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле
којима ће се регулисати тражени услови из Позива за подношење понуде и Конкурсне
документације. Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације,
Понуђач попуњава у складу са својом понудом, парафира све стране потписом, чиме
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потврђује да прихвата елементе из модела уговора.

Заједнички назив за учеснике у овом послу је: Уговорне стране.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА бр.2 услуга ПДТ за.реконструкцију
Карађорђеве улице са пропратном комуналном инфраструктуром,у свему према
пројектном задатку и усвојеној понуди Извршиоца број:
__
од________2020.године.
Члан 2.
Укупна цена предметне услуге износи

динара без пореза на додату

вредност, односно_______динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Уговорена цена ће се исплаћивати преносом средстава на рачун Извршиоца, у
року од 45 дана од дана примопредаје пројеката односно пројекта
Члан 3.
Рок за израду и предају ИДР је ___________ дана од дана закључивања Уговора,рок
за израду ИДП је __________ дана ,од дана прибављања локациских услова, рок за
израду ПЗИ је ________ дана ,од дана прибављања решења извођења радова.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да услуге неће бити извршене у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извршиоца да предузме потребне мере којима се
обезбеђује одговарајуће убрзање услуга.
Извршилац има право да захтева продужење рока за извршење услуга у случају у коме
је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да врши
услуге које су предмет уговора.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за извршење услуга у року од
5 (пет) дана од дана када је Извршилац затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу
рока.
Уколико Извршилац пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не
сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће
разматрати приликом одређивања новог рока.
Захтев за продужење рока за извршење услуга Извршилац писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека
коначног рока за завршетак услуга.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну
писмени споразум и закључе анекс уговора.
Извршилац уз захтев за продужење рока подноси Наручиоцу и извештај са
образложеним розлозима за продужење рока.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да пројектно-техничку документацију из члана 1.овог
уговора изради благовремено и квалитетно, према правилима своје струке и са
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пажњом доброг привредника, уз поштовање позитивних прописа, као и у складу са
важећим нормама и стандардима за израду предметне документације.
Извршилац се обавезује да изврши предметну услугу у свему према својој понуди и
у складу са Техничком спецификацијом из Конкурсне документације.
Члан 5.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обаештавају о чињеницама
чије је наступање од утицаја на испуњење уговора, као што су сметње у испуњењу
уговора, промена околност и слично.
Обавештавање ће се вршити искључиво писменим путем
Члан 6.
Извршилац се обавезује да без претходне сагласности Наручиоца неће током рада и
након завршетка услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим
лицима документацију и податке који су у вези са предметом овог уговора.
Члан 7.
Извршилац се бавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључивања овог
уговора,преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај датог аванса у свему
како је наведено у Конкурсној документацији на основу које је спроведена јавна
набавка предметне услуге.
Члан 8.
Извршилац је дужан да у року од 10 дана од дана закључења овог уговора
Наручиоцу достави полису осигурања од опште одговорности за штете произашле
из грађанско-правних одштетних захтева која трећа лица подносе осигуранику
због изненадног и неочекиваног догађаја (несреће) настале из делатности,
власништва и правног односа, са минималним лимитом по једном штетном догађају
од 5.000.000,00 РСД, као иполису осигурања од одговорности пројектаната за штете
проузроковане према трећим лицима, као и штете настале услед грешака и пропуста
насталих у обављању послова пројектовања,са минималним лимитом по једном
штетном догађају од 25.000.000,00 РСД.
Члан 9
Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши квалитетно, а у складу са
понудом и важећим техничким прописима и стандардима за ову врсту услуга.
Сматра се да је услуга извршена квалитетно, када стручно лице које одреди наручилац изврши
квалитетну и квантитетну контролу извршених услуга, што се потврђује записником о
извршеним услугама који саставља понуђач, а оверавају тј.потписују овлашћена лица
наручиоца и понуђача.
Ако Извршилац услуге не изради техничку документацију, односно њене делове по
уговореном пројектном задатку и у складу са техничким прописима, као и према
резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Прималац услуге има право да
захтева обустављање даље израде техничке документације, односно њеног дела, односно да
захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.
Извршилац услуге је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима Наручиоца
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услуге у року од _________ дана ( максимално 15 дана) од дана достављања примедби писаним
путем од стране Наручиоца услуге, као и да отклони недостатке у погледу којих су стављене
примедбе и то на сопствени трошак.
Ако Извршилац услуге не отклони недостатак до истека датог рока, Прималац услуге може,
по свом избору, извршити отклањање недостатка на рачун Извршиоца услуге или снизити
накнаду, раскинути овај уговор или да затражи накнаду штете

Члан 10.
Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом, или је
урађена усупротности са изричитим условима овог уговора, Наручилац услуге може, не
тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор и захтевати накнаду штете.
У случају раскида Уговора, Наручилац услуге има право на накнаду штете која је једнака
износу разлике у цени услуге набављене од трећих лица по новом уговору и цене из
овог уговора, заједно са зависним трошковима нове набавке.
Уколико Давалац услуге касни са извршењем услуге више од 30 дана, Прималац услуге
има право да раскине уговор.

Члан 11.
За спорове по овом уговору је надлежан суд у Новом Саду
Члан 12.
Наручилац може, након закључења уговора без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набаке до лимита прописаног чланом 115.став
1.Закона о јавним набавкама.
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други прописи који регулишу ову област.
Члан 14.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна
добија по 3 (три) примерка.

Извршилац:

Општинска управа:

Стефан Стевић, Начелник
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.2
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА за партију бр.2
1.- Назив референтног Наручиоца____________________________________
2.- Седиште:

____адреса:

____________________

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5- Број телефона ____________________________________________________________
6.- Особа за контакт_________________________________________________________
7.-Овлашћено лице__________________________________________________________
У складу са чланом 77. Став 2,тачка 2, подтачка ( 1) Закона о јавним набавкама,достављамо
Вам,
ПОТВРДУ:
Којом потврђујемо да је _____________________________ у ________ години,пружио услуге
у области –израде ПТД _________________________ ______________________
( унети саобраћајнице или водоводне и канализационе мреже) у дужини од _________ метара
по уговору бр.__________Од ___________ у уговореном року, квалитету и обиму.
Укупна врдност извршења услуге износила је ________________ динара без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев
__________________________________________________________ ради учешћа у јавној
набавци услуга- партија БР.2- Услуга ПДТ за реконструкцију Карађорђеве улице са пропратном
комуналном инфраструктуром , ЈН ОП. 1.2.13 и у друге сврхе се не може користити.
Место:______________
Датум:______________

_________________
Потпис одговорног лица

НАПОМЕНА: Уместо овог Обрасца Наручилац прихвата и да понуђачи доставе копије
ранијих реализованих уговора са другим Наручиоцима, за тражену набавку у овој Конкурсној
документацији.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.3ПАРТИЈА бр.3
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН ОП 1.2.13

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (или о носиоцу посла у случају заједничке понуде)
 пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:
 ПИБ:
 овлашћена особа (потписник понуде):_________________________________
(име, презиме и функција)
 пословни рачун:_______________________ код: _____________________ банке
 особа за контакт: _________________________________
(име, презиме)
 тел/факс:______________е-mail:_______________
 лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
(име, презиме и функција)
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:

пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:
 ПИБ:
 особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)

тел/факс:______________e-mail:_______________














пун назив фирме:________________________________
седиште:________________________________________
матични број:
ПИБ:
особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)
тел/факс:______________e-mail:_______________
пун назив фирме:________________________________
седиште:________________________________________
матични број:
ПИБ:
особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)
тел/факс:______________e-mail:____________
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У складу са вашим Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом достављамо
Вам нашу понуду бр._______ од __________ 2020. за јавну набавку услуга- ПАРТИЈА бр.3услуге ПДТ за реконструкцију Прерадовићеве улица са пропратном комуналном
инфраструктуром, како следи:
Табела понуде
Услуге ПДТ за реконструкцију
Прерадовићеве улице са
пропратном комуналном
инфраструктуром

Укупно без-пдв-а
Износ пдв-а
Укупно са пдв-ом

НАПОМЕНА: у понуђеној цени треба бити садржана цена геодетских
радова, геомеханичких радова и техничке контроле пројекта.
Цена је фиксна током трајања уговора и не може се мењати.
- Износ траженог аванса : _______ ( висина дозвољеног аванса максимално 30% , након предаје
банкарске гаранције Наручиоцу.), остатак по испостављеним ситуацијама на жиро рачун Извршиоца
услуга по испостављеној фактури у законском року.
- Рок завршетка услуге :
________ ( максимално 30 дана за израду ИДР од потписивања уговора)
________ (максимално 30 дана за израду ИДП од прибављања локациских услова)
________ (максимално 30 дана за израду ПЗИ од прибављања решења извођења радова).
- Рок важности понуде је: __________ дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда
(минимално 60 дана)
- Гаранција квалитета: гарантујем да ће испоручена услуга у свему бити у складу са техничком
спецификацијом односно за захтевима наручиоца.
-Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу,као и део предметне
набавке који ће бити извршен преко подизвођача:

Понуду подносим :

( заокружити )
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Потпис овлашћеног лица
________________________
М.П
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.3Образац структуре цене за партију бр.3 са упуством како да се попуни
Ред.бр
1

Назив
1
Израда ИДР за потребе добијања
локациских услова

Цена без пдв-а
2

Цена са пдв-ом
3

Израда ИДП-а реконструкције са припадајућим елаборатима и техничком контролом
пројекта
2

Пројекат саобраћајнице
Пројекат сталне и градилишне
саобраћајне сигнализације
Пројекат реконструкције водоводне
мреже и изградње атмосферске
канализације
Израда ПЗИ за део реконструкције са Планом превентивних мера
Пројекат саобраћајнице

3.

Пројекат сталне и градилишне
саобраћајне сигнализације
Пројекат реконструкције водоводне
мреже и изградње атмосферске
канализације
Израда ПЗИ за део новоградње са Планом превентивних мера
Пројекат саобраћајница

4.

Пројекат сталне и градилишне
саобраћајне сигнализације
Пројекат конструкција

5.

Пројекат реконструкције водоводне
мреже и изградње атмосферске
канализације
Елаборат геомеханике

6.

Техничка контрола ИДП
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УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни обрасац структуре цене на следећи начин:


У колони 2. уписти колико износи цена без ПДВ-а, за сваку тражену ставку јавне
набавке



У колони 3. уписти колико износи цена са пдв-ом ,за сваку тражену ставку јавне
набавке



На крају уписти укупан збир свих тражених ставки без пдв-а, износ пдв-а, и укупан
збир тражених ставки са пдв-ом.

У понуђеној цени треба бити садржана цена геодетских радова, геомеханичких радова и
техничке контроле пројекта

У _________________, дана:_______2020. Године

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.3На основу члана 61.- Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15, 68/15 и
41/19), израђен је овај:
МОДЕЛ
У Г О В О Р А ПАРТИЈА бр.3
Закључен дана ____________ између:
1.Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА, 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, коју заступа Стефан Стевић,
Начелник Општинске управе, (у даљем тексту Купац)

и
2. Понуђач: ________________________________________________________________
са седиштем у __________________, улица _____________________________________
ПИБ:______________________ Матични број:____________________
Број рачуна:________________________ Назив банке:_____________________________
Телефон:_______________ Телефакс:______________
Кога заступа: _________________________________________________ (у даљем тексту:давалац
услуга),
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима :
а ) __________________________________________________________
б) __________________________________________________________
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима", ако наступа са
подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке).

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће
бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са
прихваћеном понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле
којима ће се регулисати тражени услови из Позива за подношење понуде и Конкурсне
документације. Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације,
Понуђач попуњава у складу са својом понудом, парафира све стране потписом, чиме
потврђује да прихвата елементе из модела уговора.
77 /89

Заједнички назив за учеснике у овом послу је: Уговорне стране.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА бр.3 услуга ПДТ за реконструкцију
Прерадовићеве улице са пропратном комуналном инфраструктуром, у свему према
пројектном задатку и усвојеној понуди Извршиоца број:
__
од________2020.године.
Члан 2.
Укупна цена предметне услуге износи

динара без пореза на додату

вредност, односно_______динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Уговорена цена ће се исплаћивати преносом средстава на рачун Извршиоца, у
року од 45 дана од дана примопредаје пројеката односно пројекта.
Члан 3.
Рок за израду и предају ИДР је ___________ дана од дана закључивања Уговора,рок
за израду ИДП је __________ дана ,од дана прибављања локациских услова, рок за
израду ПЗИ је ________ дана ,од дана прибављања решења извођења радова.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да услуге неће бити извршене у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извршиоца да предузме потребне мере којима се
обезбеђује одговарајуће убрзање услуга.
Извршилац има право да захтева продужење рока за извршење услуга у случају у коме
је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да врши
услуге које су предмет уговора.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за извршење услуга у року од
5 (пет) дана од дана када је Извршилац затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу
рока.
Уколико Извршилац пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не
сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће
разматрати приликом одређивања новог рока.
Захтев за продужење рока за извршење услуга Извршилац писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека
коначног рока за завршетак услуга.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну
писмени споразум и закључе анекс уговора.
Извршилац уз захтев за продужење рока подноси Наручиоцу и извештај са
образложеним розлозима за продужење рока.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да пројектно-техничку документацију из члана 1.овог
уговора изради благовремено и квалитетно, према правилима своје струке и са
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пажњом доброг привредника, уз поштовање позитивних прописа, као и у складу са
важећим нормама и стандардима за израду предметне документације.
Извршилац се обавезује да изврши предметну услугу у свему према својој понуди и
у складу са Техничком спецификацијом из Конкурсне документације.
Члан 5.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обаештавају о чињеницама
чије је наступање од утицаја на испуњење уговора, као што су сметње у испуњењу
уговора, промена околност и слично.
Обавештавање ће се вршити искључиво писменим путем
Члан 6.
Извршилац се обавезује да без претходне сагласности Наручиоца неће током рада и
након завршетка услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим
лицима документацију и податке који су у вези са предметом овог уговора.
Члан 7.
Извршилац се бавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључивања овог
уговора,преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај датог аванса у свему како
је наведено у Конкурсној документацији на основу које је спроведена јавна набавка
предметне услуг
Члан 8.
Извршилац је дужан да у року од 10 дана од дана закључења овог уговора
Наручиоцу достави полису осигурања од опште одговорности за штете произашле
из грађанско-правних одштетних захтева која трећа лица подносе осигуранику
због изненадног и неочекиваног догађаја (несреће) настале из делатности,
власништва и правног односа, са минималним лимитом по једном штетном догађају
од 5.000.000,00 РСД, као иполису осигурања од одговорности пројектаната за штете
проузроковане према трећим лицима, као и штете настале услед грешака и пропуста
насталих у обављању послова пројектовања,са минималним лимитом по једном
штетном догађају од 25.000.000,00 РСД.
Члан 9
Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши квалитетно, а у складу са
понудом и важећим техничким прописима и стандардима за ову врсту услуга.
Сматра се да је услуга извршена квалитетно, када стручно лице које одреди наручилац изврши
квалитетну и квантитетну контролу извршених услуга, што се потврђује записником о
извршеним услугама који саставља понуђач, а оверавају тј.потписују овлашћена лица
наручиоца и понуђача.
Ако Извршилац услуге не изради техничку документацију, односно њене делове по
уговореном пројектном задатку и у складу са техничким прописима, као и према
резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Прималац услуге има право да
захтева обустављање даље израде техничке документације, односно њеног дела, односно да
захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.
Извршилац услуге је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима Наручиоца
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услуге у року од _________ дана ( максимално 15 дана) од дана достављања примедби писаним
путем од стране Наручиоца услуге, као и да отклони недостатке у погледу којих су стављене
примедбе и то на сопствени трошак.
Ако Извршилац услуге не отклони недостатак до истека датог рока, Прималац услуге може,
по свом избору, извршити отклањање недостатка на рачун Извршиоца услуге или снизити
накнаду, раскинути овај уговор или да затражи накнаду штете

Члан 10.
Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом, или је
урађена усупротности са изричитим условима овог уговора, Наручилац услуге може, не
тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор и захтевати накнаду штете.
У случају раскида Уговора, Наручилац услуге има право на накнаду штете која је једнака
износу разлике у цени услуге набављене од трећих лица по новом уговору и цене из
овог уговора, заједно са зависним трошковима нове набавке.
Уколико Давалац услуге касни са извршењем услуге више од 30 дана, Прималац услуге
има право да раскине уговор.

Члан 11.
За спорове по овом уговору је надлежан суд у Новом Саду
Члан 12.
Наручилац може, након закључења уговора без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набаке до лимита прописаног чланом 115.став
1.Закона о јавним набавкама.
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други прописи који регулишу ову област.
Члан 14.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна
добија по 3 (три) примерка.

Извршилац:

Општинска управа:

Стефан Стевић, Начелник
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.3
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА за партију бр.3
1.- Назив референтног Наручиоца____________________________________
2.- Седиште:

____адреса:

____________________

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5- Број телефона ____________________________________________________________
6.- Особа за контакт_________________________________________________________
7.-Овлашћено лице__________________________________________________________
У складу са чланом 77. Став 2,тачка 2, подтачка ( 1) Закона о јавним набавкама,достављамо
Вам,
ПОТВРДУ:
Којом потврђујемо да је _____________________________ у ________ години,пружио услуге
у области –израде ПТД _________________________ ______________________
( унети саобраћајнице или водоводне и канализационе мреже) у дужини од _________ метара
по уговору бр.__________Од ___________ у уговореном року, квалитету и обиму.
Укупна врдност извршења услуге износила је ________________ динара без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев
__________________________________________________________ ради учешћа у јавној
набавци услуга- партија БР.3- Услуга ПДТ за реконструкцију Прерадовићеве улице са
пропратном комуналном инфраструктуром , ЈН ОП. 1.2.13 и у друге сврхе се не може
користити.
Место:______________
Датум:______________

_________________
Потпис одговорног лица

НАПОМЕНА: Уместо овог Обрасца Наручилац прихвата и да понуђачи доставе копије
ранијих реализованих уговора са другим Наручиоцима, за тражену набавку у овој Конкурсној
документацији.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.4ПАРТИЈА бр.4
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН ОП 1.2.13

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (или о носиоцу посла у случају заједничке понуде)
 пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:
 ПИБ:
 овлашћена особа (потписник понуде):_________________________________
(име, презиме и функција)
 пословни рачун:_______________________ код: _____________________ банке
 особа за контакт: _________________________________
(име, презиме)
 тел/факс:______________е-mail:_______________
 лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
(име, презиме и функција)
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:

пун назив фирме:________________________________
 седиште:________________________________________
 матични број:
 ПИБ:
 особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)

тел/факс:______________e-mail:_______________














пун назив фирме:________________________________
седиште:________________________________________
матични број:
ПИБ:
особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)
тел/факс:______________e-mail:_______________
пун назив фирме:________________________________
седиште:________________________________________
матични број:
ПИБ:
особа за контакт:_________________________________
(име, презиме)
тел/факс:______________e-mail:____________
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У складу са вашим Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом достављамо
Вам нашу понуду бр._______ од __________ 2020. за јавну набавку услуга- ПАРТИЈА бр.4услуге ПДТ за изградњу прикључка на државни пут, како следи:
Табела понуде
Услуге ПДТ за изградњу
прикључка на државни пут

Укупно без-пдв-а
Износ пдв-а
Укупно са пдв-ом

НАПОМЕНА: у понуђеној цени треба бити садржана цена геодетских
радова, геомеханичких радова и техничке контроле пројекта.
Цена је фиксна током трајања уговора и не може се мењати.
- Износ траженог аванса : _______ ( висина дозвољеног аванса максимално 30% , након предаје
банкарске гаранције Наручиоцу.), остатак по испостављеним ситуацијама на жиро рачун Извршиоца
услуга по испостављеној фактури у законском року.
- Рок завршетка услуге :
________ ( максимално 30 дана за израду ИДР од потписивања уговора)
________ (максимално 30 дана за израду ИДП од прибављања локациских услова)
________ (максимално 30 дана за израду ПЗИ од прибављања позитивног мишљења ревизионе
Комисије).
_________ ( максимално 30 дана за израду ПГД ).
- Рок важности понуде је: __________ дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда
(минимално 60 дана)
- Гаранција квалитета: гарантујем да ће испоручена услуга у свему бити у складу са техничком
спецификацијом односно за захтевима наручиоца.
-Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу,као и део предметне
набавке који ће бити извршен преко подизвођача:

Понуду подносим :

( заокружити )
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Потпис овлашћеног лица
________________________
М.П
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.4Образац структуре цене за партију бр.4 са упуством како да се попуни
Ред.бр
1
2.
3.
4.

Назив
1
Израда ИДР за потребе добијања
локациских услова
Израда ИДП-а са припадајућим
елаборатима
Израда ПГД-а са припадајућим
елаборатима и техничком контролом
пројекта
Израд ПЗИ са Планом превентивних
мера

5.

Елаборат геомеханике

6.

Техничка контрола ПГД-а

Цена без пдв-а
2

Цена са пдв-ом
3

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни обрасац структуре цене на следећи начин:




У колони 2. уписти колико износи цена без ПДВ-а, за сваку тражену ставку јавне
набавке
У колони 3. уписти колико износи цена са пдв-ом ,за сваку тражену ставку јавне
набавке
На крају уписти укупан збир свих тражених ставки без пдв-а, износ пдв-а, и укупан
збир тражених ставки са пдв-ом.

У понуђеној цени треба бити садржана цена геодетских радова, геомеханичких радова и
техничке контроле пројекта
У _________________, дана:_______2020. Године
Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.4На основу члана 61.- Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15, 68/15 и
41/19), израђен је овај:
МОДЕЛ
У Г О В О Р А

ПАРТИЈА бр.4

Закључен дана ____________ између:
1.Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА, 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, коју заступа Стефан Стевић,
Начелник Општинске управе, (у даљем тексту Купац)

и
2. Понуђач: ________________________________________________________________
са седиштем у __________________, улица _____________________________________
ПИБ:______________________ Матични број:____________________
Број рачуна:________________________ Назив банке:_____________________________
Телефон:_______________ Телефакс:______________
Кога заступа: _________________________________________________ (у даљем тексту:давалац
услуга),
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима :
а ) __________________________________________________________
б) __________________________________________________________
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима", ако наступа са
подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке).

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће
бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са
прихваћеном понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле
којима ће се регулисати тражени услови из Позива за подношење понуде и Конкурсне
документације. Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације,
Понуђач попуњава у складу са својом понудом, парафира све стране потписом, чиме
потврђује да прихвата елементе из модела уговора.
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Заједнички назив за учеснике у овом послу је: Уговорне стране.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је ПАРТИЈА бр.4 услуга ПДТ за изградњу прикључка на
државни пут ,у свему према пројектном задатку и усвојеној понуди Извршиоца
број:
__ од________2020.године.
Члан 2.
Укупна цена предметне услуге износи

динара без пореза на додату

вредност, односно_______динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Уговорена цена ће се исплаћивати преносом средстава на рачун Извршиоца, у
року од 45 дана од дана примопредаје пројеката односно пројекта
Члан 3.
Рок за израду и предају ИДР је ___________ дана од дана закључивања Уговора,рок
за израду ИДП је __________ дана ,од дана прибављања локациских услова, рок за
израду ПГД је ___________ дана, рок за израду ПЗИ је ________ дана ,од
прибављања позитивног мишљења ревизионе комисије.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да услуге неће бити извршене у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извршиоца да предузме потребне мере којима се
обезбеђује одговарајуће убрзање услуга.
Извршилац има право да захтева продужење рока за извршење услуга у случају у коме
је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да врши
услуге које су предмет уговора.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за извршење услуга у року од
5 (пет) дана од дана када је Извршилац затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу
рока.
Уколико Извршилац пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не
сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће
разматрати приликом одређивања новог рока.
Захтев за продужење рока за извршење услуга Извршилац писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека
коначног рока за завршетак услуга.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну
писмени споразум и закључе анекс уговора.
Извршилац уз захтев за продужење рока подноси Наручиоцу и извештај са
образложеним розлозима за продужење рока.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да пројектно-техничку документацију из члана 1.овог
уговора изради благовремено и квалитетно, према правилима своје струке и са
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пажњом доброг привредника, уз поштовање позитивних прописа, као и у складу са
важећим нормама и стандардима за израду предметне документације.
Извршилац се обавезује да изврши предметну услугу у свему према својој понуди и
у складу са Техничком спецификацијом из Конкурсне документације.
Члан 5.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обаештавају о чињеницама
чије је наступање од утицаја на испуњење уговора, као што су сметње у испуњењу
уговора, промена околност и слично.
Обавештавање ће се вршити искључиво писменим путем
Члан 6.
Извршилац се обавезује да без претходне сагласности Наручиоца неће током рада и
након завршетка услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим
лицима документацију и податке који су у вези са предметом овог уговора.
Члан 7.
Извршилац се бавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључивања овог
уговора,преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај датог аванса у свему како
је наведено у Конкурсној документацији на основу које је спроведена јавна набавка
предметне услуг
Члан 8.
Извршилац је дужан да у року од 10 дана од дана закључења овог уговора
Наручиоцу достави полису осигурања од опште одговорности за штете произашле
из грађанско-правних одштетних захтева која трећа лица подносе осигуранику
због изненадног и неочекиваног догађаја (несреће) настале из делатности,
власништва и правног односа, са минималним лимитом по једном штетном догађају
од 5.000.000,00 РСД, као иполису осигурања од одговорности пројектаната за штете
проузроковане према трећим лицима, као и штете настале услед грешака и пропуста
насталих у обављању послова пројектовања,са минималним лимитом по једном
штетном догађају од 25.000.000,00 РСД.
Члан 9
Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши квалитетно, а у складу са
понудом и важећим техничким прописима и стандардима за ову врсту услуга.
Сматра се да је услуга извршена квалитетно, када стручно лице које одреди наручилац изврши
квалитетну и квантитетну контролу извршених услуга, што се потврђује записником о
извршеним услугама који саставља понуђач, а оверавају тј.потписују овлашћена лица
наручиоца и понуђача.
Ако Извршилац услуге не изради техничку документацију, односно њене делове по
уговореном пројектном задатку и у складу са техничким прописима, као и према
резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Прималац услуге има право да
захтева обустављање даље израде техничке документације, односно њеног дела, односно да
захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.
Извршилац услуге је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима Наручиоца
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услуге у року од _________ дана ( максимално 15 дана) од дана достављања примедби писаним
путем од стране Наручиоца услуге, као и да отклони недостатке у погледу којих су стављене
примедбе и то на сопствени трошак.
Ако Извршилац услуге не отклони недостатак до истека датог рока, Прималац услуге може,
по свом избору, извршити отклањање недостатка на рачун Извршиоца услуге или снизити
накнаду, раскинути овај уговор или да затражи накнаду штете

Члан 10.
Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом, или је
урађена усупротности са изричитим условима овог уговора, Наручилац услуге може, не
тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор и захтевати накнаду штете.
У случају раскида Уговора, Наручилац услуге има право на накнаду штете која је једнака
износу разлике у цени услуге набављене од трећих лица по новом уговору и цене из
овог уговора, заједно са зависним трошковима нове набавке.
Уколико Давалац услуге касни са извршењем услуге више од 30 дана, Прималац услуге
има право да раскине уговор.

Члан 11.
За спорове по овом уговору је надлежан суд у Новом Саду
Члан 12.
Наручилац може, након закључења уговора без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набаке до лимита прописаног чланом 115.став
1.Закона о јавним набавкама.
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други прописи који регулишу ову област.
Члан 14.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна
добија по 3 (три) примерка.

Извршилац:

Општинска управа:

Стефан Стевић, Начелник
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.4
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА за партију бр.4
1.- Назив референтног Наручиоца____________________________________
2.- Седиште:

____адреса:

____________________

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5- Број телефона ____________________________________________________________
6.- Особа за контакт_________________________________________________________
7.-Овлашћено лице__________________________________________________________
У складу са чланом 77. Став 2,тачка 2, подтачка ( 1) Закона о јавним набавкама,достављамо Вам,
ПОТВРДУ:
Којом потврђујемо да је _____________________________ у ________ години,пружио услуге у
области –израде ПТД за изградњу прикључака на државни пут, по уговору бр.__________од
___________ у уговореном року, квалитету и обиму.
Укупна врдност извршења услуге износила је ________________ динара без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев __________________________________________________________
ради учешћа у јавној набавци услуга- партија БР.4- Услуга ПДТ за изградњу прикључка на државни
пут , ЈН ОП. 1.2.13 и у друге сврхе се не може користити.
Место:______________
Датум:______________

_________________
Потпис одговорног лица

НАПОМЕНА: Уместо овог Обрасца Наручилац прихвата и да понуђачи доставе копије ранијих
реализованих уговора са другим Наручиоцима, за тражену набавку у овој Конкурсној
документацији.
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