РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ, Жарка Зрењанина бр. 8.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У НОВОМ БЕЧЕЈУ „ШУШАЊСКИ СЛИВ“

- отворени поступак –
Јавна набавка број: IV 04-404-34/2017

Позив за достављање понуда и
конкурсна докумeнтација објављени на 22.12.2017. године
Порталу УЈН-а:
Рок за достављање понуда:

22.01.2018. године до 10:00 часова

Јавно отварање понуда:

22.01.2018. године у 11:00 часова

_______________________________
Нови Бечеј, децембар 2017. год.
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На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“, број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН број IV 04-404-34/2017 од
03.11.2017. године и Решења о образовању Комисије која ће спровести отворени поступак јавне
набавке, број IV 04-404-34/2017 од 03.11.2017. године, Комисија Општине Нови Бечеј, именована за
спровођење отвореног поступка предметне јавне набавке, п р и п р е м и л а ј е
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У НОВОМ БЕЧЕЈУ „ШУШАЊСКИ СЛИВ“
- отворени поступак –

Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

3.
4.

IV

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне
услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН
и упутство како се доказује испуњеност тих услова

21.

V

Критеријуми за доделу уговора

25.

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

26.

VII

Модел уговора

39.

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

46.

Предмер радова

58.

II
III

IX
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20.

I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Адреса наручиоца: Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.
Интернет страница наручиоца: www.novibecej.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
Шифра делатности: 8411
Матични број: 08108293
ПИБ: 101431164
Тел: 023/771-135
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке, као и другим важећим прописима.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. IV 04-404-34/2017 су радови – Набавка радова на изградњи секундарне
мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, према предмеру радова и технич.
карактеристикама набавке, а обухвата следеће:
- ул. Владе Колара,
- ул. Милоје Чиплића од улице Петефи Шандора до улице Владе Колара,
- ул. Тапаи Шандора део ка улици Петефи Шандора,
- ул. Тапаи Шандора део ка улици Владе Колара,
- ул. Бригадира Ристића део ка улици Петефи Шандора и
- ул. Бригадира Ристића део ка улици Владе Колара;
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на канализационој мрежи – 45232410
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова на изградњи
секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, према предмеру
радова и техничким карактеристикама набавке, у циљу реализације Пројекта „Изградња
секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 7. Лице за контакт: Ружица Милосављев, e-mail: ruzica.milosavljev@novibecej.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА И СЛ.
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

ЈН број: IV 04-404-34/2017

ПРЕДМЕР РАДОВА
за јавну набавку радова на изградњи секундарне мреже
фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“

Р.
бр.
I
1

2

3

a)
б)
в)
4

5
6

7

Опис позиције:

Јед.
мере:

Кол.:

m1

849,39

m1

55,00

m1
m1
m1

0,00
51,00
73,00

m3
m3

1.092,37
469,16

m1

1.019,27

m3

510,43

m3

1.008,42

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул. ВЛАДЕ КОЛАРА
Снимање и обележавање трасе фекалне канализације, са крчењем
терена у ширини од 2,00m
Обрачун по m1
Откривање тачног положаја подземних уличних инсталација
шлицовањем на траси канализације. Шлицевање се врши на местима
која одређује надзорни орган и власник постојећих инсталација. Ров је
ширине 0,40m потребне дужине и дубине.
Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и довођење у првобитно стање,
пешачких стаза, колских улаза и коловоза на траси канализације. Тротоар израдити од набијеног бетона МБ-20 дебљине 10cm на слоју
шљунка од 10cm. -Колски улаз је урађен од набијеног бетона МБ-20
дебљине 15cm на тампон шљунку од 15cm. -Коловоз је носивости за
средњи саобраћај сачињен од 20cm песка, 20 шљунка, 10cm туцаника и
15cm асфалта као завршни слој. Обрачун по m²
Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон
Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну канализацију (ров правоугаоног
облика), за плагање канализационих цеви, и за проширење рова за
шахтове, (шахт Ø1000mm). Ценом предвидети потребно црпљење
воде.За ископ преко 1,5m предвидети разупирање рова челичном
оплатом.
- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹
Набавка, насипање, планирање и набијање песка: испод д=10cm око и
изнад цеви д=20cm фекалне канализације у слојевима од 20cm до
збијености по Проктору 95% као и доказ постигнутог квалитета радова.
На делу испод коловоза и колских улаза ров у потпуности насути
песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из ископа.Затрпавање се врши у слојевима
од 20cm.Материјал се ручно збија
до
збијености
МС=2,53,0kN/cm2.Број и места испитивања збијености одређује надзорни орган .
Обрачун по m³
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8

9

10
11

а)
б)
12

а)
б)
15
а)
б)
16

Разупирање страница рова.Јединичном ценом је предвиђен материјал
рад на монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска висина подграде је
од дна рова до 20cm изнад нивоа терена. Обрачун по m2 постављене и
демонтиране подграде.
Обрачун по m²
Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван градилишта на депонију до 5
km, са разастирањем и грубим планирањем на депонији. Обрачун по m².
Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.
Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви према датој нивелети из
пројекта.Пре уградње цеви визуелно прегледати и након тога спојити.
Цев мора целом својом дужином лежати на слоју песка. Цеви се
постављају у нагибу према пројекту са тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹
Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда полумонтажних
ревизионих
шахтова.Јединичном ценом је обухваћено следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу радне јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део шахта
- Израде темељног дела шахта од набијеног бетона МБ20 који се
састоји од плоче кружног облика пречника 130cm, дебљине 30cm, и зида
цилиндричног облика дебљине 20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ монтажних прстенова унутрашњег
пречника 100cm, дебљина зида износи 10cm.Фуге се малтеришу
цеметним водонепропусним малтером са обе стране
- Набавка, допремање и уграђивање поклопне монтажне АБ плоче
дебљине 15cm.
- Набавка допремање и уграђивање ливено - гвозденог поклопца
пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског прстена за
корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица од ливеног гвожђа помоћу
полимер - малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање извшити тако да не дође до
додатног оштећења цеви.Пролаз цеви кроз зид се остварује помоћу
"PVC" уводника за шахт који се са спољне стране намаже лепилом и
поспе песком.
просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
Набавка, уградња и монтажа ливено гвоздених шахтовских
поклопаца заједно са рамом, (за средњи саобраћај).
носивости од 125kN
Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.
Поправка коловозне конструкције од асфалта која садржи слој АБ11
д=4cm, БНС32А д=7cm и туцаника 0-31,5 од 25cm. Обрачунска ширина
је шира од рова за 0.20m са обе стране рова.
Обрачун по m²
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m3

2.612,48

m3

552,10

kom

0,00

m1
m1

850,00
84,00

kom

27,00

kom

7,00

kom

27,00

kom

7,00

m²

73,00

17

18

19

II
1
2

3

а)
б)
в)
4

5

6

7

8

Поправка колских улаза и тротоара се ради од а.б. МБ-20 дебљине
15cm армиран са мрежастом арматуром Q-181 изнад слоја шљунка од
10cm.
Обрачун по m²
Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом
извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе
задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под
задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити преглед
и саставити записник који потписују надзор и руководилац радова.
Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе цевовода. Потврду и копију
плана доставити Инвеститору.
Обрачун по m¹

m²

51,00

m1

849,39

m1

849,39

m1

235,30

m1

20,00

m1
m1
m1

0,00
36,00
30,00

m3
m3

373,81
160,21

m1

282,36

m3

141,40

m3

381,08

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул. Милоја Чиплића, од ул.
Петефи Шандора до ул. Владе Колара
Снимање и обележавање трасе фекалне канализације, са крчењем терена
у ширини од 2,00m
Обрачун по m1
Откривање тачног положаја подземних уличних инсталација
шлицовањем на траси канализације. Шлицевање се врши на местима
која одређује надзорни орган и власник постојећих инсталација. Ров је
ширине 0,40m потребне дужине и дубине.
Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и довођење у првобитно стање,
пешачких стаза, колских улаза и коловоза на траси канализације. Тротоар израдити од набијеног бетона МБ-20 дебљине 10cm на слоју
шљунка од 10cm. -Колски улаз је урађен од набијеног бетона МБ-20
дебљине 15cm на тампон шљунку од 15cm. -Коловоз је носивости за
средњи саобраћај сачињен од 20cm песка, 20 шљунка, 10cm туцаника и
15cm асфалта као завршни слој. Обрачун по m²
Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон
Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну канализацију (ров правоугаоног
облика), за плагање канализационих цеви, и за проширење рова за
шахтове, (шахт Ø1000mm). Ценом предвидети потребно црпљење
воде.За ископ преко 1,5m предвидети разупирање рова челичном
оплатом.
- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹
Набавка, насипање, планирање и набијање песка: испод д=10cm око и
изнад цеви д=20cm фекалне канализације у слојевима од 20cm до
збијености по Проктору 95% као и доказ постигнутог квалитета радова.
На делу испод коловоза и колских улаза ров у потпуности насути
песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из ископа.Затрпавање се врши у слојевима
од 20cm.Материјал се ручно збија
до
збијености
МС=2,53,0kN/cm2.Број и места испитивања збијености одређује надзорни орган .
Обрачун по m³
Разупирање страница рова.Јединичном ценом је предвиђен материјал
рад на монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска висина подграде је
од дна рова до 20cm изнад нивоа терена. Обрачун по m2 постављене и
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демонтиране подграде.

9
10
11

а)
б)
12

а)
б)
15
а)
б)
16

17

Обрачун по m²
Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван градилишта на депонију до 5
km, са разастирањем и грубим планирањем на депонији. Обрачун по m².
Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.
Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви према датој нивелети из
пројекта.Пре уградње цеви визуелно прегледати и након тога спојити.
Цев мора целом својом дужином лежати на слоју песка. Цеви се
постављају у нагибу према пројекту са тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹
Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда полумонтажних
ревизионих
шахтова.Јединичном ценом је обухваћено следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу радне јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део шахта
- Израде темељног дела шахта од набијеног бетона МБ20 који се
састоји од плоче кружног облика пречника 130cm, дебљине 30cm, и зида
цилиндричног облика дебљине 20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ монтажних прстенова унутрашњег
пречника 100cm, дебљина зида износи 10cm.Фуге се малтеришу
цеметним водонепропусним малтером са обе стране
- Набавка, допремање и уграђивање поклопне монтажне АБ плоче
дебљине 15cm.
- Набавка допремање и уграђивање ливено - гвозденог поклопца
пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског прстена за
корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица од ливеног гвожђа помоћу
полимер - малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање извшити тако да не дође до
додатног оштећења цеви.Пролаз цеви кроз зид се остварује помоћу
"PVC" уводника за шахт који се са спољне стране намаже лепилом и
поспе песком.
просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
Набавка, уградња и монтажа ливено гвоздених шахтовских поклопаца
заједно са рамом, (за средњи саобраћај).
носивости од 125kN
Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.
Поправка коловозне конструкције од асфалта која садржи слој АБ11
д=4cm, БНС32А д=7cm и туцаника 0-31,5 од 25cm. Обрачунска ширина
је шира од рова за 0.20m са обе стране рова.
Обрачун по m²
Поправка колских улаза и тротоара се ради од а.б. МБ-20 дебљине 15cm
армиран са мрежастом арматуром Q-181 изнад слоја шљунка од 10cm.
Обрачун по m²
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Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом
извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе
задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под
задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити преглед и
саставити записник који потписују надзор и руководилац радова.
Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе цевовода. Потврду и копију
плана доставити Инвеститору.
Обрачун по m¹

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул.Тапаи Шандора део ка ул.
П. Шандора
Снимање и обележавање трасе фекалне канализације, са
крчењем терена у ширини од 2,00m
Обрачун по m1
Откривање тачног положаја подземних уличних инсталација
шлицовањем на траси канализације. Шлицевање се врши на местима
која одређује надзорни орган и власник постојећих инсталација. Ров је
ширине 0,40m потребне дужине и дубине.
Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и довођење у првобитно стање,
пешачких стаза, колских улаза и коловоза на траси канализације. Тротоар израдити од набијеног бетона МБ-20 дебљине 10cm на слоју
шљунка од 10cm. -Колски улаз је урађен од набијеног бетона МБ-20
дебљине 15cm на тампон шљунку од 15cm. -Коловоз је носивости за
средњи саобраћај сачињен од 20cm песка, 20 шљунка, 10cm туцаника и
15cm асфалта као завршни слој. Обрачун по m²
Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон
Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну канализацију (ров правоугаоног
облика), за плагање канализационих цеви, и за проширење рова за
шахтове, (шахт Ø1000mm). Ценом предвидети потребно црпљење
воде.За ископ преко 1,5m предвидети разупирање рова челичном
оплатом.
- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹
Набавка, насипање, планирање и набијање песка: испод д=10cm око и
изнад цеви д=20cm фекалне канализације у слојевима од 20cm до
збијености по Проктору 95% као и доказ постигнутог квалитета радова.
На делу испод коловоза и колских улаза ров у потпуности насути
песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из ископа.Затрпавање се врши у слојевима
од 20cm.Материјал се ручно збија
до
збијености
МС=2,53,0kN/cm2.Број и места испитивања збијености одређује надзорни орган .
Обрачун по m³
Разупирање страница рова.Јединичном ценом је предвиђен материјал
рад на монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска висина подграде је
од дна рова до 20cm изнад нивоа терена. Обрачун по m2 постављене и
демонтиране подграде.
Обрачун по m²
Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван градилишта на депонију до 5
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Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.
Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви према датој нивелети из
пројекта.Пре уградње цеви визуелно прегледати и након тога спојити.
Цев мора целом својом дужином лежати на слоју песка. Цеви се
постављају у нагибу према пројекту са тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹
Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда полумонтажних
ревизионих
шахтова.Јединичном ценом је обухваћено следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу радне јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део шахта
- Израде темељног дела шахта од набијеног бетона МБ20 који се
састоји од плоче кружног облика пречника 130cm, дебљине 30cm, и зида
цилиндричног облика дебљине 20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ монтажних прстенова унутрашњег
пречника 100cm, дебљина зида износи 10cm.Фуге се малтеришу
цеметним водонепропусним малтером са обе стране
- Набавка, допремање и уграђивање поклопне монтажне АБ плоче
дебљине 15cm.
- Набавка допремање и уграђивање ливено - гвозденог поклопца
пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског прстена за
корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица од ливеног гвожђа помоћу
полимер - малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање извшити тако да не дође до
додатног оштећења цеви.Пролаз цеви кроз зид се остварује помоћу
"PVC" уводника за шахт који се са спољне стране намаже лепилом и
поспе песком.
просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
Набавка, уградња и монтажа ливено гвоздених шахтовских поклопаца
заједно са рамом, (за средњи саобраћај).
носивости од 125kN
Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.
Поправка коловозне конструкције од асфалта која садржи слој АБ11
д=4cm, БНС32А д=7cm и туцаника 0-31,5 од 25cm. Обрачунска ширина
је шира од рова за 0.20m са обе стране рова.
Обрачун по m²
Поправка колских улаза и тротоара се ради од а.б. МБ-20 дебљине 15cm
армиран са мрежастом арматуром Q-181 изнад слоја шљунка од 10cm.
Обрачун по m²
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Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом
извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе
задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под
задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити преглед и
саставити записник који потписују надзор и руководилац радова.
Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе цевовода. Потврду и копију
плана доставити Инвеститору.
Обрачун по m¹
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ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул.Тапаи Шандора део ка ул.
Владе Колара
Снимање и обележавање трасе фекалне канализације, са крчењем
терена у ширини од 2,00m
Обрачун по m1
Откривање тачног положаја подземних уличних инсталација
шлицовањем на траси канализације. Шлицевање се врши на местима која
одређује надзорни орган и власник постојећих инсталација. Ров је
ширине 0,40m потребне дужине и дубине.
Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и довођење у првобитно стање,
пешачких стаза, колских улаза и коловоза на траси канализације. Тротоар израдити од набијеног бетона МБ-20 дебљине 10cm на слоју
шљунка од 10cm. -Колски улаз је урађен од набијеног бетона МБ-20
дебљине 15cm на тампон шљунку од 15cm. -Коловоз је носивости за
средњи саобраћај сачињен од 20cm песка, 20 шљунка, 10cm туцаника и
15cm асфалта као завршни слој. Обрачун по m²
Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон
Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну канализацију (ров правоугаоног
облика), за плагање канализационих цеви, и за проширење рова за
шахтове, (шахт Ø1000mm). Ценом предвидети потребно црпљење воде.За
ископ преко 1,5m предвидети разупирање рова челичном оплатом.
- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹
Набавка, насипање, планирање и набијање песка: испод д=10cm око и
изнад цеви д=20cm фекалне канализације у слојевима од 20cm до
збијености по Проктору 95% као и доказ постигнутог квалитета радова.
На делу испод коловоза и колских улаза ров у потпуности насути песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из ископа.Затрпавање се врши у слојевима
од 20cm.Материјал се ручно збија
до
збијености
МС=2,53,0kN/cm2.Број и места испитивања збијености одређује надзорни орган .
Обрачун по m³
Разупирање страница рова.Јединичном ценом је предвиђен материјал
рад на монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска висина подграде је
од дна рова до 20cm изнад нивоа терена. Обрачун по m2 постављене и
демонтиране подграде.
Обрачун по m²
Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван градилишта на депонију до 5
km, са разастирањем и грубим планирањем на депонији. Обрачун по m².
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Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.
Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви према датој нивелети из
пројекта.Пре уградње цеви визуелно прегледати и након тога спојити.
Цев мора целом својом дужином лежати на слоју песка. Цеви се
постављају у нагибу према пројекту са тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹
Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда полумонтажних
ревизионих
шахтова.Јединичном ценом је обухваћено следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу радне јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део шахта
- Израде темељног дела шахта од набијеног бетона МБ20 који се
састоји од плоче кружног облика пречника 130cm, дебљине 30cm, и зида
цилиндричног облика дебљине 20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ монтажних прстенова унутрашњег
пречника 100cm, дебљина зида износи 10cm.Фуге се малтеришу
цеметним водонепропусним малтером са обе стране
- Набавка, допремање и уграђивање поклопне монтажне АБ плоче
дебљине 15cm.
- Набавка допремање и уграђивање ливено - гвозденог поклопца
пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског прстена за
корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица од ливеног гвожђа помоћу
полимер - малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање извшити тако да не дође до
додатног оштећења цеви.Пролаз цеви кроз зид се остварује помоћу
"PVC" уводника за шахт који се са спољне стране намаже лепилом и
поспе песком.
просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
Набавка, уградња и монтажа ливено гвоздених шахтовских поклопаца
заједно са рамом, (за средњи саобраћај).
носивости од 125kN
Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.
Поправка коловозне конструкције од асфалта која садржи слој АБ11
д=4cm, БНС32А д=7cm и туцаника 0-31,5 од 25cm. Обрачунска ширина је
шира од рова за 0.20m са обе стране рова.
Обрачун по m²
Поправка колских улаза и тротоара се ради од а.б. МБ-20 дебљине 15cm
армиран са мрежастом арматуром Q-181 изнад слоја шљунка од 10cm.
Обрачун по m²
Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом
извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе
задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под
задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити преглед и
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Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе цевовода. Потврду и копију
плана доставити Инвеститору.
Обрачун по m¹

m1

135,70

m1

135,70

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул. Бригадира Ристића део
ка ул. Петефи Шандора
Снимање и обележавање трасе фекалне канализације, са крчењем
терена у ширини од 2,00m
Обрачун по m1
Откривање тачног положаја подземних уличних инсталација
шлицовањем на траси канализације. Шлицевање се врши на местима
која одређује надзорни орган и власник постојећих инсталација. Ров је
ширине 0,40m потребне дужине и дубине.
Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и довођење у првобитно
стање, пешачких стаза, колских улаза и коловоза на траси
канализације. -Тротоар израдити од набијеног бетона МБ-20 дебљине
10cm на слоју шљунка од 10cm. -Колски улаз је урађен од набијеног
бетона МБ-20 дебљине 15cm на тампон шљунку од 15cm. -Коловоз је
носивости за средњи саобраћај сачињен од 20cm песка, 20 шљунка,
10cm туцаника и 15cm асфалта као завршни слој. Обрачун по m²
Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон
Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну канализацију (ров правоугаоног
облика), за плагање канализационих цеви, и за проширење рова за
шахтове, (шахт Ø1000mm). Ценом предвидети потребно црпљење
воде.За ископ преко 1,5m предвидети разупирање рова челичном
оплатом.
- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹
Набавка, насипање, планирање и набијање песка: испод д=10cm око
и изнад цеви д=20cm фекалне канализације у слојевима од 20cm до
збијености по Проктору 95% као и доказ постигнутог квалитета
радова. На делу испод коловоза и колских улаза ров у потпуности
насути песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из ископа.Затрпавање се врши у
слојевима од 20cm.Материјал се ручно збија до збијености МС=2,53,0kN/cm2.Број и места испитивања збијености одређује надзорни
орган .
Обрачун по m³
Разупирање страница рова.Јединичном ценом је предвиђен материјал
рад на монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска висина подграде
је од дна рова до 20cm изнад нивоа терена. Обрачун по m2 постављене
и демонтиране подграде.
Обрачун по m²
Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван градилишта на депонију до 5
km, са разастирањем и грубим планирањем на депонији. Обрачун по
m².
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Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.
Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви према датој нивелети из
пројекта.Пре уградње цеви визуелно прегледати и након тога спојити.
Цев мора целом својом дужином лежати на слоју песка. Цеви се
постављају у нагибу према пројекту са тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹
Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда полумонтажних
ревизионих
шахтова.Јединичном ценом је обухваћено следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу радне јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део шахта
- Израде темељног дела шахта од набијеног бетона МБ20 који се
састоји од плоче кружног облика пречника 130cm, дебљине 30cm, и
зида цилиндричног облика дебљине 20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ монтажних прстенова
унутрашњег пречника 100cm, дебљина зида износи 10cm.Фуге се
малтеришу цеметним водонепропусним малтером са обе стране
- Набавка, допремање и уграђивање поклопне монтажне АБ плоче
дебљине 15cm.
- Набавка допремање и уграђивање ливено - гвозденог поклопца
пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског прстена за
корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица од ливеног гвожђа помоћу
полимер - малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање извшити тако да не дође до
додатног оштећења цеви.Пролаз цеви кроз зид се остварује помоћу
"PVC" уводника за шахт који се са спољне стране намаже лепилом и
поспе песком.
просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
Набавка, уградња и монтажа ливено гвоздених шахтовских
поклопаца заједно са рамом, (за средњи саобраћај).
носивости од 125kN
Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.
Поправка коловозне конструкције од асфалта која садржи слој АБ11
д=4cm, БНС32А д=7cm и туцаника 0-31,5 од 25cm. Обрачунска
ширина је шира од рова за 0.20m са обе стране рова.
Обрачун по m²
Поправка колских улаза и тротоара се ради од а.б. МБ-20 дебљине
15cm армиран са мрежастом арматуром Q-181 изнад слоја шљунка од
10cm.
Обрачун по m²
Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом
извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе
задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под
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задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити
преглед и саставити записник који потписују надзор и руководилац
радова.
Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе цевовода. Потврду и копију
плана доставити Инвеститору.
Обрачун по m¹
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ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул. Бригадира Ристића део
ка ул. Владе Колара
Снимање и обележавање трасе фекалне канализације, са крчењем
терена у ширини од 2,00m
Обрачун по m1
Откривање тачног положаја подземних уличних инсталација
шлицовањем на траси канализације. Шлицевање се врши на местима
која одређује надзорни орган и власник постојећих инсталација. Ров је
ширине 0,40m потребне дужине и дубине.
Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и довођење у првобитно
стање, пешачких стаза, колских улаза и коловоза на траси
канализације. -Тротоар израдити од набијеног бетона МБ-20 дебљине
10cm на слоју шљунка од 10cm. -Колски улаз је урађен од набијеног
бетона МБ-20 дебљине 15cm на тампон шљунку од 15cm. -Коловоз је
носивости за средњи саобраћај сачињен од 20cm песка, 20 шљунка,
10cm туцаника и 15cm асфалта као завршни слој. Обрачун по m²
Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон
Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну канализацију (ров правоугаоног
облика), за плагање канализационих цеви, и за проширење рова за
шахтове, (шахт Ø1000mm). Ценом предвидети потребно црпљење
воде.За ископ преко 1,5m предвидети разупирање рова челичном
оплатом.
- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹
Набавка, насипање, планирање и набијање песка: испод д=10cm око
и изнад цеви д=20cm фекалне канализације у слојевима од 20cm до
збијености по Проктору 95% као и доказ постигнутог квалитета
радова. На делу испод коловоза и колских улаза ров у потпуности
насути песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из ископа.Затрпавање се врши у
слојевима од 20cm.Материјал се ручно збија до збијености МС=2,53,0kN/cm2.Број и места испитивања збијености одређује надзорни
орган .
Обрачун по m³
Разупирање страница рова.Јединичном ценом је предвиђен материјал
рад на монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска висина подграде
је од дна рова до 20cm изнад нивоа терена. Обрачун по m2 постављене
и демонтиране подграде.
Обрачун по m²
Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван градилишта на депонију до 5
km, са разастирањем и грубим планирањем на депонији. Обрачун по
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Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.
Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви према датој нивелети из
пројекта.Пре уградње цеви визуелно прегледати и након тога спојити.
Цев мора целом својом дужином лежати на слоју песка. Цеви се
постављају у нагибу према пројекту са тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹
Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда полумонтажних
ревизионих
шахтова.Јединичном ценом је обухваћено следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу радне јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део шахта
- Израде темељног дела шахта од набијеног бетона МБ20 који се
састоји од плоче кружног облика пречника 130cm, дебљине 30cm, и
зида цилиндричног облика дебљине 20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ монтажних прстенова
унутрашњег пречника 100cm, дебљина зида износи 10cm.Фуге се
малтеришу цеметним водонепропусним малтером са обе стране
- Набавка, допремање и уграђивање поклопне монтажне АБ плоче
дебљине 15cm.
- Набавка допремање и уграђивање ливено - гвозденог поклопца
пречника 600mm, носивости 250kN, са израдом бетонског прстена за
корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица од ливеног гвожђа помоћу
полимер - малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање извшити тако да не дође до
додатног оштећења цеви.Пролаз цеви кроз зид се остварује помоћу
"PVC" уводника за шахт који се са спољне стране намаже лепилом и
поспе песком.
просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
Набавка, уградња и монтажа ливено гвоздених шахтовских
поклопаца заједно са рамом, (за средњи саобраћај).
носивости од 125kN
Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.
Поправка коловозне конструкције од асфалта која садржи слој АБ11
д=4cm, БНС32А д=7cm и туцаника 0-31,5 од 25cm. Обрачунска
ширина је шира од рова за 0.20m са обе стране рова.
Обрачун по m²
Поправка колских улаза и тротоара се ради од а.б. МБ-20 дебљине
15cm армиран са мрежастом арматуром Q-181 изнад слоја шљунка од
10cm.
Обрачун по m²
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Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом
извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе
задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под
задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити
преглед и саставити записник који потписују надзор и руководилац
радова.
Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе цевовода. Потврду и копију
плана доставити Инвеститору.
Обрачун по m¹

m1

121,40

m1

121,40

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАБАВКЕ
- ПРИЛОГ ПРЕДМЕРА –
1. Врста радова
Јавна набавка радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју
„Шушањски слив“, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, обухвата
набавку радова у улицама: Владе Колара, Милоје Чиплића (од ул. Петефи Шандора до улице Владе
Колара), Тапаи Шандора (део ка улици Петефи Шандора и део ка улици Владе Колара) и Бригадира
Ристића (део ка улици Петефи Шандора и део ка улици Владе Колара), према Пројекту „Изградња
секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“.
Предметни поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова у
циљу реализације Пројекта „Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју
„Шушањски слив“.
2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Предмеру радова (у поглављу
III), који садржи опис радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је
потребно извршити, као и у Техничкој документацији (у поглављу IV Конкурсне документације).
3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета у извођењу радова
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова.
Стручни надзор ће се вршити преко ЈП «Урбанизам и путеви» Нови Бечеј. Стручни надзор над
извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.
Одговорно лице за праћење реализације Пројекта, за реализацију предметне набавке и одобравање
послова дефинисаних уговором који ће бити закључен, је Иван Бошњак, координатор пројекта.
Изабрани добављач – извођач радова ће о реализацији предметних радова извештавати одговорно
лице наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са
законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са
техничком документацијом и предвиђеном предмером радова у погледу врсте, количине, квалитета
и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу
стручног надзора и према законским прописима.
Предметни радови морају испуњавати све захтеве наручиоца у погледу квалитета и техничких
карактеристика.
За квалитет изведених радова, који у потпуности мора одговарати свим постављеним захтевима
наручиоца, гарантује изабрани извођач, а што ће надзорни орган наручиоца контролисати током
извођења радова све до примопредаје објекта.
Добра - материјал која ће понуђач употребити у реализацији набавке, морају бити нова, технички
исправна, карактеристика наведених у обрасцу Предмера радова, без оштећења и производних
недостатака.
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Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника
наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту
животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом
извођења грађевинских и свих предвиђених радова, у складу са прописима којима се уређују
наведене области.
Извођач је обавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће обезбеђује изведене радове
и спроведе одговарајуће мере за обезбеђење сигурности пролазника, све на терет Извођача радова и
неће се посебно плаћати.
Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на
раду о свом трошку, и то:
- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему према
одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, број 101/2005) и
Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Сл. лист СФРЈ“,
број 53/1997) и
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом
извођења предметних радова;
Наручилац има право на сразмерно смањење цене ако квалитет употребљеног материјала или
изведених радова буде испод уговореног.
Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи одговарајућом
организацијом рада или благовременим, одговарајућим интервенцијама, Извођач радова ће
отклонити о свом трошку у примереном року ( штете настале услед дејства атмосферских утицаја).
Извођач радова је дужан да најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора о свом трошку
осигура
све радове, објекат и раднике према важећим прописима о осигурању са роком важења за цео период
извођења радова, и да полису осигурања у оригиналу или овереној копији, достави наручиоцу.
Извођач радова је дужан да најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, достави
наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима
трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему
према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави,
пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.
Извођач радова је дужан да предузме све мере техничке заштите и друге мере за осигурање радова,
објекта радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, околине и имовине трећих лица
и
непосредно је одговоран и дужан да надокнади сву штету коју при извођењу уговорених радова
причини трећим лицима.
Наручилац неће сносити одговорност за накнаду Извођачу радова, његовим радницима или
трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из
њиховог ангажовања на реализацији радова који су предмет ове јавне набавке и уговора који
ће се закључити или из саме њихове реализације.
Извођач радова је дужан да предузме све мере заштите животне средине.
Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја,
извођач је дужан да изради пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и
да по пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију.
Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и површине које је
у току извођења радова користио.
Ако извођач радова закасни у извршењу радова, дужан је да наручиоцу радова плати уговорну казну
у износу од 5,00 %о (пет промила) од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, с тим да
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износ тако одређене уговорне казне не може да пређе 5 % од укупне цене радова за целокупан
период кашњења, у складу са Законом, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем износа
рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
У случају да наручилац прекорачи рок за плаћање, обавезује се да добављачу плати законску затезну
камату на целокупни неисплаћени износ све до дана исплате дуга.
Извођач је обавезан да приликом потписивања уговора, а најкасније пре почетка радова Наручиоцу
достави динамички план извођења радова на усвајање.
Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова решењем одреди одговорног извођача
радова (руководилац градилишта) на градилишту, и да о томе након потписивања Уговора одмах
обавести инвеститора.
Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске књиге, по којима ће се
извести окончана ситуација. Приликом подношења окончане ситуације, извођач радова ће поднети
наведену документацију, оверену од стране надзорног органа, кога именује Наручилац радова.
Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну документацију
Наручиоцу као доказ о изведеним радовима на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у
Новом Бечеју „Шушањски слив“, а што ће представљати основ за плаћање.
4. Рок извођења радова и гарантни рок
Наручилац и надзор ће увести извођача радова у посао одмах по закључењу Уговора.
Извођач радова ће отпочети са извођењем радова по закључењу уговора и увођењу извођача радова
у посао.
Након закључења уговора, Извођач радова се обавезује да ће по позиву наручиоца, преузети
уговорене послове у складу са прихваћеном понудом и налогом наручиоца радова.
Рок за извођење радова који су предмет ове јавне набавке рачуна се од дана увођења извођача у
посао и не може бити дужи од 120 календарских дана, а који се у случају лоших временских услова,
који не дозвољавају извођење радова, може продужити за исти број дана колико су такви временски
услови и трајали, односно онолико дана колико је то наведено у грађевинској књизи, овереној од
стране стручног надзорног органа.
Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник, а сматраће се да
је увођење радова омогућено уколико су се стекли следећи услови:
- да је Наручилац предао Понуђачу техничку документацију и грађевинску дозволу;
- да је Наручилац обезбедио Понуђачу несметан прилаз градилишту;
- да је Наручилац извршио пријаву радова надлежном органу и надлежном грађевинском
инспектору осам дана пре почетка извођења радова;
- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извођењем радова;
- да је Понуђач именовао одговорног извођача радова;
- да је Понуђач доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла и повраћаја
аванса (у случају захтевања истог).
Гарантни рок за изведене радове је најмање 2 године, и рачуна се од дана извршене примопредаје
радова, потписивања записника о примопредаји радова и предаје банкарске гаранције за отклањање
грешака у гарантном року.
Гарантни рок за уграђени материјал мора бити у складу са условима произвођача и тече од дана
извршене примопредаје радова, потписивања записника о примопредаји радова и предаје банкарске
гаранције за отклањање грешака у гарантном року.
Отклањању недостатка у гарантном року на изведеним радовима и употребљеном материјалу,
Извођач мора да приступи у року од 5 дана.
5. Место извођења радова
Извођач радова се обавезује да предметне радове изведе у Новом Бечеју, у улицама: Владе Колара,
Милоје Чиплића (од ул. Петефи Шандора до улице Владе Колара), Тапаи Шандора (део ка улици
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Петефи Шандора и део ка улици Владе Колара) и Бригадира Ристића (део ка улици Петефи Шандора
и део ка улици Владе Колара), према Пројекту Изградња секундарне мреже фекалне канализације у
Новом Бечеју „Шушањски слив“,предмеру радова и техничким карактеристикама набавке,
правилима струке, стручно и квалитетно, према законским прописима, нормативима и стандардима
за ову врсту радова, у свему према прихваћеној понуди извођача радова, и у складу са захтевима
наручиоца радова.
6. Посебан захтев наручиоца - Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектно
техничку документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак
локације за извођење радова и увид у пројектно техничку документацију за предметну јавну
набавку, али само уз претходну писмену најаву Наручиоцу, која се подноси 2 (два) дана пре
намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о
лицима овлашћеним за обилазак локације.
Пон уђачи који н амер авај у д а п одн ос у п о н уд у, и мај у об авез у д а и звр ш е обилазак
локације за извођење радова, т ј . увид на лицу места и да изврше увид у пројектно техничку
документацију (Пројекат „Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју
„Шушањски слив“), и да са понудом, о томе доставе доставе доказ Наручиоцу (на обрасцу Изјаве о
оствареном увиду на лицу места, која је дата у у поглављу VI Конкурсне документације), уз
претходну пријаву наручиоцу.
Обилазак локације могуће је извршити најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда, и исти ће се вршити радним даном у времену 09,00-13,00 часова.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу: unt.rauski@gmail.com, лице задужено за
излазак на терен и обезбеђивање увида у пројектно-техничку документацију је Драган Раушки.
7. Потписивање уговора
Наручилац ће потписани 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 (10 дана од дана
објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу ЈН).
Изабрани понуђач дужан је да потпише уговор о јавној набавци у року од 3 дана од дана када му се
исти достави на потписивање или да у истом року лично приступи потписивању уговора код
наручиоца.

У ________________
Дана: __________ 2017. године

M.П.

са предмером радова и прилогом предмера
сагласно одговорно лице понуђача:
________________________

НАПОМЕНА: Понуђач доставља овај Предмер и предрачун радова и Техничке
карактеристике набавке, потписане од стране одговорног лица и оверене печатом, чиме
потврђује сагласност са истим;
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Наручилац је у Предмеру радова и Техничким карактеристикама набавке радова на изградњи
секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, прецизно одредио
предмет набавке, како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде које ће бити у складу са
потребама наручиоца.
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак
локације за извођење радова и увид у пројектно - техничку документацију за предметну јавну
набавку, али само уз претходну писмену најаву Наручиоцу, која се подноси 2 (два) дана пре
намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о
лицима овлашћеним за обилазак локације.
Пон уђачи к ој и н амер авај у д а п о днос у п о н уд у, и мај у об авез у д а и з вр ш е обилазак
локације за извођење радова, т ј . увид на лицу места и да изврше увид у пројектно техничку
документацију (Пројекат „Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју
„Шушањски слив“.), и да са понудом, о томе доставе доставе доказ Наручиоцу (на обрасцу Изјаве о
оствареном увиду на лицу места, која је дата у у поглављу VI Конкурсне документације), уз
претходну пријаву наручиоцу.
Обилазак локације могуће је извршити најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда,
и исти ће се вршити радним даном у времену 09,00-13,00 часова.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу: unt.rauski@gmail.com, лице задужено за
излазак на терен и обезбеђивање увида у пројектно-техничку документацију је Драган Раушки.
Наручилац поседује Пројекат „Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју
„Шушањски слив“.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.б
р
1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног Правна лица: Извод из регистра Агенције за
органа, односно уписан у одговарајући привредне регистре, односно извод из регистра
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.

2.

Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) ЗЈН);

Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно
уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре. Напомена:
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 правно
лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
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животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене
евиденције,
односно
уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
3.
Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
ЗЈН);

Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или
потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.

Да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом понуђач под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу потврђује да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.

4.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
•

•

2.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је у претходне три обрачунске
године (2014, 2015 и 2016)
остварио приход у укупном
минималном износу од
34.000.000,00 динара
Да у претходних 12 месеци од
дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и
дан позива) није имао блокаде
текућих рачуна отворених код
пословних банака за обављање
платног промета
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

a) Да понуђач има неопходан
пословни капацитет за ову јавну
набавку, што подразумева да је понуђач
извео радове на изградњи или
реконструкцији
хидротехничких
објеката у претходне три године (2014,
2015 и 2016) у укупном износу не
мањем од 17.000.000,00 динара без
ПДВ-а

3.

Доказ:
Извештај о бонитету Центра за бонитет
(Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне
регистре, који мора да садржи : статусне
податке понуђача, сажети биланс стања и
биланс успеха за претходне три обрачунске
године (2014, 2015 и 2016), показатеље за оцену
бонитета за претходне три обрачунске године.
Потврда НБС да понуђач у претходних шест
месеци од дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и дан позива)
није био неликвидан.

б) Понуђач треба да поседује
међународно акредитоване сертификате
за квалитет:
ISO 9001: 2008 - за извођења радова
издатог од сертификационог тела,
ISO 14001 - за извођења радова издатог
од сертификационог тела,
ISO OHSAS 18001:2007 - за извођења
радова издатог од сертификационог
тела
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Доказ:
попуњен, потписан и оверен образац
Референт листе о изведеним радовима (са
износима, датумима и листама купаца односно
наручилаца), са потписаним и овереним
оригиналним Потврдама (датe у Конкурсној
документацији), са уговорима о извођењу
радова, као и првом и последњом страном
окончане ситуације из које се недвосмислено
може утврдити да су радови изведени;
Напомена: Као референтни радови признаће се
исти (радови на изградњи секундарне мреже
фекалне канализације) и слични радови (радови
на изградњи насељске водоводне мреже и
радови на изградњи насељске атмосферске
канализације

Доказ:
Копија
сертификата и оверена изјава
на
меморандуму понуђача да поседује тражене
сертификате;
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Да понуђач у тренутку подношења
понуде поседује неопходну опрему за
извођење
предметних
радова
у
власништву или да ће je користити по
основу уговора (о закупу, лизингу)
све до завршетка понуђених радова, и
то најмање:
• 2 (две) комбиноване машине,
• 1 (један) хидраулични чекић пикамер,
• 1 (једно) теретно возило - путар,
• 4 (четири) камиона преко 10
тона,
• 1 (једна) машина за сечење
бетона и асфалта,
• 2 (две) виброплоче,
• 2 (два) агрегата,
• 1 (један) иглофилтерски комплет
4.

Доказ:
За наведену опрему треба доставити доказ о
власништву - ИЗВОД из инвентарне листе са
означеном опремом или књиговодствена
картица основних средстава на дан
31.12.2016. године, Уговор о купопродаји или
рачун или Уговор о лизингу, закупу , са роком
не краћим од уговореног рока за извођење
радова.
За возила којa се региструју доставити копију
важеће саобраћајне дозволе. или
очитана
важећа саобраћајна дозвола. За остале машине
доставити Изјаву о исправности издату од
стране власника, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач у тренутку подношења
понуде има запослено или на други
начин радно ангажовано кључно
техничко особље које ће бити
одговорно за извршење уговора и
контролу квалитета, и то најмање 13
запослених лица грађевинске струке, од
чега:
• Одговорни извођач радова са
важећом лиценцом 413 или 414 минимално 1 извршилац
• Руковаоци грађевинским
машинама (приложити и доказ за
категорију руковаоца) минимално 2 извршиоца,
• возачи “Ц“ категорије
(приложити и доказ – возачку
дозволу) - минимално 2
извршиоца ,
• Водоинсталатери - минимално
2 извршиоца ,
• Помоћни радници - минимално
5 извршилаца и
• лице задужено за безбедност и
здравље на раду (приложити
уверење) - минимално 1
извршилац

Доказ:
За одговорног извођача радова обавезно
доставити фотокопију лиценце, потврду о
важењу лиценце, фотокопију уговора о раду и
МА обрасца, односно уговор о ангажовању лица
у којем ће бити наведен минимални
рок
ангажовања лица - не краћи од понуђеног рока
за извођење радова.
За лица без лиценце која су оспособљена за
извођење наведених радова потребно је
доставити фотокопију уговора о раду и МА
обрасца, односно уговор о радном ангажовању
лица у којем ће бити наведен минимални рок
ангажовања лица - не краћи од понуђеног рока
за извођење радова.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4. и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова
под редним бројем 1, 2, 3, 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем
доказа наведених у табели.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом уговор ће се доделити понуђачу
који је понудио краћи рок за завршетак радова.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену и исти рок за завршетак радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који
су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
VI. 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _____ од _______________ за јавну набавку радова на изградњи секундарне мреже
фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017:
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Број текућег рачуна понуђача и назив банке:
Телефон:
Телефакс:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
2 ) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:
1. самостално;
2. са подизвођачем ________________ (уписати број подизвођача)
- укупан проценат учешћа свих подизвођача у понуди ___________________
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача __________________
3. као заједничку понуду _____________ (уписати број свих учесника у заједничкој
понуди, рачунајући и подносиоца понуде)
( уписати начин подношења понуде: самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду,
број подизвођача и број учесника у заједничкој понуди);
Напомена: заокружити начин подношења понуде, уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о укупном броју учесника у заједничкој понуди,
уколико понуду подноси група понуђача;
Датум:
_____________________________

Понуђач:
М.П. _____________________________
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Назив подизвођача:
3)
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају и достављају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни, oвери и достави. Проценат укупне
вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач
поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, прoценат укупне вредности које понуђач поверава
понуђачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

3)

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

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају и достављају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког члана групе понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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VI 2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЋЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА
ЈН број: IV 04-404-34/2017

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА
Изјављујемо да за јавну набавку радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у
Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017, под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу:
1. да смо подизвођачи понуђачу и
2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.
Овом изјавом понуђачу _______________________________________________________ из
__________________________, ПИБ _________________ , Матични број: _______________ ,
дајемо овлашћење да у наше име може попуњавати, потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа уколико није другачије
назначено.
Р.бр.

1.

Назив, седиште и ПИБ подизвођача,
са описом радова које ће извести и
процентуалним учешћем у понуди
понуђача:
2.

Потпис одговорног лица и
печат подизвођача
3.
Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

1.
____ % учешћа у понуди

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

2.
____ % учешћа у понуди

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

3.
____ % учешћа у понуди
Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум
____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________

м.п.
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VI 3. СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ЈН број IV 04-404-34/2017
СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо да за јавну набавку радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у
Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017, под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу:
1. да смо учесници у заједничкој понуди
2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.
1) Овим споразумом члану групе понуђача _____________________________________________
из ________________________________ , ПИБ: _____________, матич. број: ______________
понуђачу наведеном под редним бројем 1., дајемо овлашћење да:
• у наше име буде носилац посла (који ће у име групе попунити и потписати образце из
конкурсне документације, поднети понуду, потписати уговор уколико није другачије
назначено, дати средство обезбеђења, издати рачун, на чијем текућем рачуну ће бити
извршено плаћање од стране наручиоца), односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем, као и
• и опише послове сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора (дат под тач. 2)
овог споразума).
2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:
Р.б.

1.

Назив, седиште и ПИБ
сваког од учесника у
заједничкој понуди
2.
Овлашћени члан групе
понуђача:

Потпис одговорног лица и
печат учесника у заједничкој
понуди
3.

1.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

2.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

3.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

Опис послова–обавеза сваког од
понуђача из групе понуђача
у извршењу уговора

Напомена: Образац по потреби фотокопирати
Место и датум:
____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
______________________________

м.п.
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VI 4.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова
на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“ ЈН број IV
04-404-34/2017, како следи у табели:

износ трошкова
у динарима:

Трошкови по врстама:

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
Напомена:
- Трошкови прибављања доказа морају бити у сразмери са вредношћу набавке;
- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова;
- Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади исказане трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди;
- У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати
неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно
претходном ставу (достављање овог обрасца није обавезно);

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VI 5.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________ , у поступку jавне
(назив понуђача)
набавке радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски
слив“ ЈН број IV 04-404-34/2017, да је

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски
слив“ ЈН број IV 04-404-34/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VI 6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке радова на изградњи
секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“ ЈН број IV 04-40434/2017, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач.........................................................................................................................................................
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом
Бечеју „Шушањски слив“ за коју наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке, ЈН број IV
04-404-34/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Датум
________________

Понуђач / Подизвођач
М.П.

__________________

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

33 / 75

VI 7. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТ ЛИСТЕ И ПОТВРДЕ
ЈН број IV 04-404-34/2017
РЕФЕРЕНТ ЛИСТА
за јавну набавку радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације
у Новом Бечеју „Шушањски слив“
У обрасцу референт листе треба навести број референтних наручилаца / купаца, са којима је понуђач
у претходне 3 (три) године ( у п ер и од у о д 2 0 14 – 2 01 6 . го дине) закључио уговоре и извршио
радове на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у укупној вредности од најмање
17.000.000,00 динара без ПДВ-а. У обрасцу треба навести лице за контакт и телефонске бројеве код
назначених наручилаца / купаца, датум закључења уговора (за закључене уговоре у периоду 20142016) и уговорену вредност радова у динарима без ПДВ-а.
Ред.
бр. Референтни наручилац:

Лице за контакт
и тел. број:

Датум
Уговора:

Вредност
уговора у дин.
без ПДВ-а:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО без ПДВ-а:
1-10

- Понуђач уноси податке о реализованим уговорима, из чега се види да је понуђач у периоду који је
Наручилац одредио (од 2014 до 2016. године), извршио радове на изградњи секундарне мреже
фекалне канализације у укупној вредности од најмање 17.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- У случају више референци образац треба фотокопирати;
- Свака референтна набавка мора бити документована Потврдом, закљученим Уговором и
окончаном
ситуацијом;
М.П.

Потпис одговорног лица понуђача:
________________________

Напомена:
1.Уз Референт листу, доставити и обрасце Потврде за све наручиоце / купце наведене у обрасцу Референт
листе (потписане и оверене), фотокопије уговора за радове на изградњи секундарне мреже фекалне
канализације у укупној вредности од најмање 17.000.000,00 динара без ПДВ-а (у периоду 2014 - 2016.
године), закључених са референтим наручиоцима / купцима и фотокопије окончане ситуације, као и првом и
последњом страном окончане ситуације из које се недвосмислено може утврдити да су радови изведени;
2. Као референтни радови признаће се исти (радови на изградњи секундарне мреже фекалне
канализације) и слични радови (радови на изградњи насељске водоводне мреже и радови на изградњи
насељске атмосферске канализације;
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Образац Потврде
Назив наручиоца: ______________________________________________
Седиште и адреса наручиоца: ____________________________________
Матични број наручиоца: _______________________________________
ПИБ наручиоца: _______________________________________________
Место и датум издавања потврде: _________________, _______________
Контакт особа наручиоца: ____________________, тел. _______________
На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја 1, а у вези чл. 76. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/2012), наручилац издаје

П О Т В Р Д А
о реализацији закључених уговора

Да је извођач радова
___________________________________________________________________________________
(назив и седиште и адреса извођача радова)

у ___________. години (у периоду од 2014 до 2016. године), за потребе Наручиоца радова
__________________________________________ , квалитетно и у уговореном року извршио радове
на изградњи секундарне мреже фекалне канализације/ радове на изградњи насељске водоводне
мреже / радове на изградњи насељске атмосферске канализације (подвући врсту изведених радова), у
укупној вредности од ___________________ динара без ПДВ-а, одн. ___________________ динара са
ПДВ-ом.
Потврда се издаје на захтев извођача радова ____________________________________________
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова на изградњи секундарне мреже фекалне
канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017, који спроводи општина
Нови Бечеј, и у друге сврхе се не може употребити.

М.П.

Одговорно лице Наручиоца:
_____________________

Напомена:
- Образац потврде копирати, попунити и доставити (потписан и оверен од стране наручиоца / купца)
уз сваки уговор наведен у обрасцу Референт листе;
- Уколико понуђач достави доказ о реализацији закључених уговора на обрасцу који није предвиђен
овом Конкурсном документацијом, Наручилац истe може уважити само уколико садржe све
податке предвиђене овим обрасцем Потврде.
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VI 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОСТВАРЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА
Образац Изјаве о оствареном увиду на лицу места
Пословно име понуђача: ______________________________________________
Скраћено пословно име понуђача: ______________________________________________
Седиште и адреса понуђача: ____________________________________
Матични број понуђача: _______________________________________
ПИБ понуђача: _______________________________________________
Ради припремања и подношења понуде за јавну набавку на изградњи секундарне мреже фекалне
канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017, као овлашћено лице
понуђача ____________________________________________, у предметном поступку дајем

ИЗЈАВА
О ОСТВАРЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА

Понуђач _________________________________________________________________ изјављује да
(уписати назив и седиште и адреса понуђача)
је ради припремања и подношења понуде за јавну набавку радова на изградњи секундарне мреже
фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017, дана
________________ 2017. године, извршио обилазак локације за извођење радова, т ј . увид на лицу
места, као и увид у пројектно техничку

документацију (Пројекат „Изградња секундарне мреже

фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“), те изјављујемо да смо упознати са свим
условима извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне
промене у цени или друге захтеве.
У _____________________
Дана: ____________ 2017. године
М.П.

Овлашћено лице Понуђача:
_____________________

М.П.

Овлашћено лице Наручиоца:
_____________________

Напомена: Образац ове Изјаве чини обавезни део понуде понуђача;
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VI 9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ДИНАМИЧКОГ ПЛАНА РАДОВА
Пословно име понуђача: ______________________________________________
Скраћено пословно име понуђача: ______________________________________
Седиште и адреса понуђача: ____________________________________
Матични број понуђача: _______________________________________
ПИБ понуђача: _______________________________________________
Особа за контакт:
Као понуђач у поступку предметне јавне набавке радова на изградњи секундарне мреже фекалне
канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017, достављам

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ
ДИНАМИЧКОГ ПЛАНА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу приликом потписивања
Уговора, а најкасније пре почетка радова Наручиоцу доставити на усвајање Динамички план предлог динамике извођења радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом
Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017, са роковима, потписан и оверен од стране
овлашћеног лица.

У __________________
Дана: __________ 2017. год.

М. П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
______________________________

Напомена: Ова Изјава чини обавезни део понуде понуђача;
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VI 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Пословно име понуђача: ______________________________________________
Скраћено пословно име понуђача: ______________________________________
Седиште и адреса понуђача: ____________________________________
Матични број понуђача: _______________________________________
ПИБ понуђача: _______________________________________________
Особа за контакт:
Као понуђач у поступку предметне јавне набавке радова на изградњи секундарне мреже фекалне
канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017, достављам

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у поступку јавне набавке
радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН
број IV 04-404-34/2017:
- најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора о свом трошку осигурати све
радове, објекат и раднике према важећим прописима о осигурању са роком важења за цео
период извођења радова, и да ћу полису осигурања у оригиналу или овереној копији,
достави наручиоцу и
- најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, доставити наручиоцу полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,
оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему
према важећим прописима.

У __________________
Дана: __________ 2017. год.

М. П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
______________________________

Напомена: Ова Изјава чини обавезни део понуде понуђача;
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
ЈН број IV 04-404-34/2017
МОДЕЛ УГОВОРА
за јавну набавку радова на изградњи
секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“
Закључен у Новом Бечеју, дана ___ . ___ . 201__. године, између уговорних страна:
1. Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, 23272 Нови Бечеј, коју заступа Саша
Максимовић, председник Општине (у даљем тексту наручилац), ПИБ 101431164, матични број
08108293 и
2. .....................................................................................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .............................................................................. ,
кога заступа .......................................................................... (у даљем тексту: добављач – извођач
радова), ПИБ:........................., матични број: ............................. .
3. ..................................................................................................................................................................
.............................................................................., ПИБ:........................., матични број: .............................
(подаци о подизвођачу)
4. ...................................................................................................................................................................
.............................................................................., ПИБ:........................., матични број: .............................
(подаци о учесницима из заједничке понуде)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:
Општина Нови Бечеј је као Наручилац, у циљу реализације Пројекта „Изградња секундарне мреже фекалне
канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, спровела отворени поступак јавне набавке радова на изградњи
секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, и са изабраним добављачем-извођачем
радова, закључује овај Уговор.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора за јавну набавку број IV 04-404-34/2017 је набавка радова на изградњи секундарне мреже фекалне
канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“. Предметна набавка према предмеру радова и техничким
карактеристикама набавке и прихваћеној понуди понуђача ________________________________________________,
број ___ од __. __. 2017. године, која је саставни део овог Уговора, а у свему сачињена према Позиву и Конкурсној
документацији, обухвата набавку радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју, у
улицама: Владе Колара, Милоје Чиплића (од ул. Петефи Шандора до улице Владе Колара), Тапаи Шандора (део ка
улици Петефи Шандора и део ка улици Владе Колара) и Бригадира Ристића (део ка улици Петефи Шандора и део
ка улици Владе Колара), према Пројекту „Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју
„Шушањски слив“.
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Укупнa вредност предметних радова описаних у члану 3. овог Уговора, утврђена на бази понуђених јединичних
цена и количинe радова које је потребно извести, износи _________________________ динара без ПДВ-а, односно
________________ динара са ПДВ-ом.
У укупну вредност уговорене цене за предметну набавку, понуђач је укључио све трошкове које има у
реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове материјала, радне снаге,
енергената, транспорта и друге трошкове).
Наручилац неће признати извођачу радова никакве додатне трошкове.
С обзиром на чињеницу да ПДВ-е за изведене радове не обрачунава и не плаћа извођач радова, наручилац радова
ће изабраном извођачу радова исплатити уговорену цену без ПДВ-а, док ће порески дужник за предметни промет
обрачунати и платити ПДВ-е на износ који је уговорен без ПДВ-а(према набавци),сходно одредбама Закона о
ПДВ-у.
Коначан обрачун извршених радова, утврдиће се по стварно изведеним количинама, уписаним у грађевинској
књизи и овереним од стране надзорног органа кога ће обезбедити наручилац радова, а на основу понуђених
јединичних цена.
Наручилац задржава право да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама наручиоца,
вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном износу.
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НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће извршити плаћање добављачу - извођачу радова, и то:
Аванс у висини од __________________ динара без ПДВ-а (обавезан аванс од 50% укупно уговорене вредности без
ПДВ-а) након закључења уговора, а у року до 45 дана од дана пријема уредног предрачуна за плаћање аванса,
изјаве о наменском коришћењу аванса, банкарске гаранције за повраћај аванса са ПДВ-ом, банкарске гаранције за
добро извршење посла и уговорене полисе осигурања. Аванс ће се правдати по привременим ситуацијама,
сразмерно висини примљеног аванса и вредности изведених радова, с тим што је Извођач у обавези да у целости
изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привремној ситуацији која претходи издавању окончане
ситуације;
За изведене радове, Наручилац ће извршити плаћање извођачу радова у законском року до 45 (четрдесетпет) дана
од дана пријема уредне документације на плаћање (Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ''Сл. гласник РС'' бр. 119/12), по ситуацијама, и то на следећи начин:
- до 40 % укупно уговорене вредности по привременим ситуацијама (без ПДВ-а), сачињеним на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног
надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене привремене ситуације од стране Наручиоца,
- остатак у износу од минимум 10% укупно уговорене вредности по окончаној ситуацији (без ПДВ-а),
сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде
потписаним од стране стручног надзора, пријема банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном
року, оверене ситуације, потписаног и овереног Записника о примопредаји радова и коначног обрачуна, у
року до 45 дана од дана пријема наведене документације.
Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун добављача – извођача радова, број _______________________,
који се води код _______________ банке (уписати број рачуна и назив банке).
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након извршене
контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема,
доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације, уз
претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену
ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о примопредаји и
коначног обрачуна, испоставља окончану ситуацију.
Поднете ситуације са комплетном документацијом као доказ о изведеним радовима на изградњи секундарне мрежe
фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, Наручиоцу ће представљати основ за плаћање.
КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ И ИЗМЕНА УГОВОРА
Члан 4.
Понуђене јединичне цене морају бити фиксне и непроменљиве током извршења уговора, не подлежу обрачуну
разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога.
Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, енергената и др. елемената који су
важили на тржишту у моменту давања понуде и након закључења уговора није могућа њихова измена ни из каквог
разлога.
Извођач радова је упознат са свим условима под којима ће се радови изводити, и због промењених околности у
току извођења радова не може тражити измене Уговора.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 5.
Изабрани добављач – извођач радова је дужан да преда Наручиоцу:
– у тренутку закључења уговора, а најкасније 7 дана од дана закључења уговора, банкарску гаранцију за
повраћај аванса, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај
аванса издаје се у висини 50% од укупне вредности уговора, тј. уговорене цене са ПДВ-ом, роком важења који је
најмање за 60 (шездесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак предметних радова, у корист Наручиоца
општине Нови Бечеј.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
– у тренутку закључења уговора, а најкасније 7 дана од дана закључења уговора, банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора, тј. од уговорене цене без ПДВ-а, са
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роком важења који је најмање за 60 (шездесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак предметних радова, у
корист Наручиоца општине Нови Бечеј. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
У случају да добављач-изабрани извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе и ако радове не изведе
онако како је предвиђено, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и закљученим уговором,
Наручилац ће уговор раскинути и спровести нови поступак јавне набавке, а средства обезбеђења која је
Извођач радова поднео, Наручилац ће реализовати, тј. поднети на наплату (поднете банкарске гаранције за
повраћај авансног плаћања, односно за извршење уговорних обавеза).
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
- у тренутку примопредаје предметних радова, након сачињавања, потписивања и овере Записника о
примопредаји предметних радова, предаје наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у
гарантном року се издаје у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је најмање за
30 дана дужи од уговореног гарантног рока, у корист Наручиоца општине Нови Бечеј, са могућношћу продужења,
ако је у гарантном року било отклањања недостатака.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани
понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета
уговора у гарантном року.
У случају да понуђач коме је додељен уговор у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Уговора, не поднесе
средства обезбеђења за повраћај аванса и добро извршење посла у складу са захтевима из Конк. документације као
и полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим
лицима са важношћу за цео период извођења радова, благовремено не потпише уговор, Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за озбиљност понуде, дату уз понуду.
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач који наступа
самостално или са подизвођачима или овлашћени члан групе понуђача одбије да закључи уговор о јавној набавци.
У случају да добављач-изабрани извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе и ако радове не изведе
онако како је предвиђено, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и закљученим уговором,
Наручилац ће уговор раскинути и спровести нови поступак јавне набавке, а средства обезбеђења која је
Извођач радова поднео, Наручилац ће реализовати, тј. поднети на наплату.
ОСИГУРАЊЕ
Члан 6.
Извођач радова је дужан да најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора о свом трошку осигура све
радове, објекат и раднике према важећим прописима о осигурању са роком важења за цео период извођења
радова, и да полису осигурања у оригиналу или овереној копији, достави наручиоцу.
Извођач радова је дужан да најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену
копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека
уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.
Извођач радова је дужан да предузме све мере техничке заштите и друге мере за осигурање радова, објекта радова,
радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и
дужан да надокнади сву штету коју при извођењу уговорених радова причини трећим лицима.
Наручилац неће сносити одговорност за накнаду Извођачу радова, његовим радницима или трећим лицима у
случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији
радова који су предмет ове јавне набавке и уговора који ће се закључити или из саме њихове реализације.
Извођач радова је дужан да предузме све мере заштите животне средине.
Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја, извођач је
дужан да изради пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави
привремену саобраћајну сигнализацију.
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МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 7.
Извођач радова се обавезује да предметне радове на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом
Бечеју „Шушањски слив“, изведе у Новом Бечеју, у улицама: Владе Колара, Милоје Чиплића (од ул. Петефи
Шандора до улице Владе Колара), Тапаи Шандора (део ка улици Петефи Шандора и део ка улици Владе Колара) и
Бригадира Ристића (део ка улици Петефи Шандора и део ка улици Владе Колара), према Пројекту „Изградња
секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, према предмеру радова и техничким
карактеристикама набавке, правилима струке, стручно и квалитетно, према законским прописима, нормативима и
стандардима за ову врсту радова, у свему према прихваћеној понуди извођача радова, и у складу са захтевима
наручиоца радова.
Предметни радови морају испуњавати све захтеве наручиоца у погледу квалитета и техничких карактеристика.
Понуђач се обавезује да ће поступати по захтевима и налозима Наручиоца.
РОК ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 8.
Наручилац и надзор ће увести извођача радова у посао одмах по закључењу Уговора.
Извођач радова ће отпочети са извођењем радова по закључењу уговора и увођењу извођача радова у посао.
Након закључења уговора, Извођач радова се обавезује да ће по позиву наручиоца, преузети уговорене послове у
складу са прихваћеном понудом и налогом наручиоца радова.
Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење
радова омогућено уколико су се стекли следећи услови:
- да је Наручилац предао Понуђачу техничку документацију и грађевинску дозволу;
- да је Наручилац обезбедио Понуђачу несметан прилаз градилишту;
- да је Наручилац извршио пријаву радова надлежном органу и надлежном грађевинском инспектору осам
дана пре почетка извођења радова;
- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извођењем радова;
- да је Понуђач именовао одговорног извођача радова;
- да је Понуђач доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла и повраћаја аванса (у
случају захтевања истог).
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 9.
Одговорни извођач радова је дужан да радове изведе према техничкој документацији и важећим прописима.
Извођач је обавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће обезбеђује изведене радове и спроведе
одговарајуће мере за обезбеђење сигурности пролазника, све на терет Извођача радова и неће се посебно плаћати.
Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом
трошку, и то:
- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему према одредбама
Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, број 101/2005) и Правилником о заштити
на раду при извођењу грађевинских радова („Сл. лист СФРЈ“, број 53/1997) и
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења
предметних радова;
Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи одговарајућом организацијом рада или
благовременим, одговарајућим интервенцијама, Извођач радова ће отклонити о свом трошку у примереном року
(штете настале услед дејства атмосферских утицаја).
Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и површине које је у току
извођења радова користио.
ДИНАМИЧКИ ПЛАН И ДРУГО
Члан 10.
Извођач радова је дужан да, сходно достављеној Изјави о достављању Динамичког плана, приликом потписивања
Уговора, а најкасније пре почетка извођења радова Наручиоцу достави на усвајање Динамички план - предлог
динамике извођења радова са роковима на усвајање и по позиву наручиоца, преузме уговорене послове у складу са
прихваћеном понудом и налогом наручиоца радова, и отпочне са извођењем радова.
Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова решењем одреди одговорног извођача радова
(руководилац градилишта) на градилишту, и да о томе након потписивања Уговора одмах обавести инвеститора.
Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске књиге, по којима ће се извести
окончана ситуација. Приликом подношења окончане ситуације, извођач радова ће поднети наведену
документацију, оверену од стране надзорног органа, кога именује Наручилац радова.
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РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА
Члан 11.
Извођач радова се обавезује да ће предметне радове извести у року од ______ календарских дана (наручилац је
одредио да се исти имају извести у року који не може бити дужи од 120 календарских дана), рачунајући од дана
увођења извођача радова у посао, а који се у случају лоших временских услова, који не дозвољавају извођење
радова, може продужити за исти број дана колико су такви временски услови и трајали, односно онолико дана
колико је то наведено у грађевинској књизи, овереној од стране стручног надзорног органа.
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 12.
Извођач радова је одговоран за квалитет употребљеног материјала и квалитет изведених радова, који у потпуности
мора одговарати свим постављеним захтевима наручиоца, у погледу квалитета и техничких карактеристика.
За квалитет изведених радова гарантује изабрани извођач, а што ће надзорни орган наручиоца контролисати током
извођења радова све до примопредаје објекта.
Добра - материјал која ће понуђач употребити у реализацији набавке, морају бити нова, технички исправна,
карактеристика наведених у обрасцу Предмера радова, без оштећења и производних недостатака.
ВИШКОВИ РАДОВА И ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 13.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да
застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач не може без
писане сагласности Наручиоца да мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Уколико је Наручилац
сагласан са предложеним вишковима радова, закључиће се анекс овом Уговору у складу са чланом 115. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник Р Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Члан 14.
У случају да, током реализације овог Уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних
радова, који нису били укључени у првобитни пројекат, а који су због непредвидивих околности постали
неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да вредност свих додатних радова није већа од
15 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора и да од закључења првобитног уговора није прошло
више од три године, Наручилац ће по добијању позитивног мишљења Управе за јавне набавке, исте прибавити
у преговарачком поступку без објављивања позива, сходно одредбама чл. 36. ст.1. тач. 5. Закона о јавним
набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и позвати Извођача радова да достави понуду.
Извођач радова се обавезује да ће, на позив Наручиоца дати понуду за извођење додатних
(непредвиђених) радова.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 15.
Гарантни рок за изведене радове је најмање 2 године, и рачуна се од дана извршене примопредаје радова,
потписивања записника о примопредаји радова и предаје банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном
року.
Гарантни рок за уграђени материјал мора бити у складу са условима произвођача и тече од дана извршене
примопредаје радова, потписивања записника о примопредаји радова и предаје банкарске гаранције за отклањање
грешака у гарантном року.
Отклањању недостатка у гарантном року на изведеним радовима и употребљеном материјалу, Извођач мора
да приступи у року од 5 дана.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 16.
Наручилац и Извођач имају право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу
са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога касни са извођењем радова
- уколико извршени радове не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у
Понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Наручилац задржава право да у складу са потребама наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно
реализовати у уговореном износу.
Члан 17.
У случају једностраног раскида Уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац
има право да за радове који су предмет овог Уговора ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за
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добро извршење посла. Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која
представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15
дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда
пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида Уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.
СТРУЧНИ НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Члан 18.
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова.
Стручни надзор ће се вршити преко ЈП «Урбанизам и путеви» Нови Бечеј. Стручни надзор над извођењем
уговорених радова се врши складу са Законом којим се уређује планирање и изградња.
Члан 19.
Одговорно лице за праћење реализације Пројекта, за реализацију предметне набавке и одобравање послова
дефинисаних уговором који ће бити закључен, је Иван Бошњак, координатор пројекта.
Извођач радова ће о реализацији предметних радова извештавати одговорно лице наручиоца.
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 20.
Технички преглед радова обезебдиће Наручилац, у складу са Законом.
Извођач је дужан да сарађује са Комисијом за технички преглед и да поступи по свим захтевима те Комисије.
Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну документацију према
Закону о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилнику о
садржини и начину вршења техничког прегледа, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању
подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним
роковима за поједине врсте објеката („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016).
Уколико Комисија за технички преглед својим мишљењем, односно извештајем констатује примедбе на изведене
радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.
Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед, Наручилац ће
ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача путем наплате гаранције банке за добро
извршење посла.
По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Наручилац и Извођач ће без одлагања, а
најкасније у року 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Комисија је састављена
у складу са одредбама Правилника наведеног у ставу 2. овог члана, односно релевантног важећег прописа који
регулише предметну област.
Члан 21.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан
завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Комисију за примопредају и коначан обрачун радова чине представници Наручиоца, Извођача и стручни надзор.
Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова, а након што је извршен
технички преглед и исходована употребна дозвола.
Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и записник о коначном обрачуну.
У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив радова који се изводе, период у коме су радови
извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршености истих, одговарајуће табеле свих уграђених
маеријала са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у
складу са Законом о планирању и изградњи.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова,
Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана
по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове
поверити другом извођачу на рачун Извођача.
У записнику о коначном обрачуну врши се комплетно финансијско сравњивање и записнички то констатује.
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова
оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
Члан 22.
Ако извођач радова закасни у извршењу радова, дужан је да наручиоцу радова плати уговорну казну у износу од
5,00 %о (пет промила) од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, с тим да износ тако одређене
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уговорне казне не може да пређе 5 % од укупне цене радова за целокупан период кашњења, у складу са Законом,
без претходног пристанка Извођача радова, умањењем износа рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
У случају да наручилац прекорачи рок за плаћање, обавезује се да добављачу плати законску затезну камату на
целокупни неисплаћени износ све до дана исплате дуга.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 23.
Овај уговор се закључује на одређено време, односно за период од дана закључења уговора до дана завршетка
радова и реализације свих уговорених обавеза.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
На све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима,
Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других
важећих прописа Републике Србије који регулишу ову материју.
Члан 25.
У случају да добављач-изабрани извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе, ако радове не изведе
онако како је предвиђено, ако изведени радови не одговарају прописима или стандардима за одговарајућу врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, у роковима и на начин предвиђен Конкурсном
документацијом и закљученим уговором, ако се реализацијом предметне набавке не обезбеде предметни радови
тражених карактеристика, Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор пре завршетка свих
радова, спроведе нови поступак јавне набавке, а средства обезбеђења која је добављач – извођач радова поднео
(поднете банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, односно за извршење уговорних обавеза, односно за
отклањање грешака у гарантном року), реализује тј. поднесе овлашћеној банци на наплату.
У том случају ће заједничка Комисија сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој
вредности у складу са овим Уговором.
Члан 26.
Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања писмено
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
током важења овог Уговора и да је документује на прописан начин.
Члан 27.
Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати решити споразумно, а
уколико то није могуће и у томе не успеју, исте уговарају надлежност стварно и месно надлежног суда према
седишту Наручиоца.
Члан 28.
Oвај Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна, а почиње да
се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 5. Уговора и полиса осигурања из члана 6.
Уговора.
Извођач је дужан да овај уговор потпише, овери и врати Наручиоцу у року од 3 дана од дана када му је
достављен на потписивање. Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од понуде због чега
ће сносити све законом предвиђене последице, а наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3 ЗЈН.
Члан 29.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, и то по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.
Подносилац захтева (корисник набавке):
сагласан са Одлуком:
___________________________________________
Саша Војновић, Помоћник Председника Општине

ДОБАВЉАЧ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
____________________________
Саша Максимовић

_______________________________
, директор

Напомена:
1. Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем,
2. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
3. Понуђач модел уговора попуњава, потписује и печатира, чиме потврђује да прихвата одредбе истог.

45 / 75

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА: НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА,
А ПОСЕБНО У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ОДНОСНО ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊИХОВ САСТАВНИ ДЕО
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да испуњавају
све услове за учешће у поступку јавне набавке.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасцима који су саставни део
Конкурсне документрације.
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из Конкурсне документације и мора
бити јасна и недвосмислена, читко попуњена, откуцана или написана, и потписана и оверена од стране
одговорног лица понуђача.
Понуђач је у обавези да да понуду за све позиције предмера радова, у супротном понуда ће бити одбијена као
неодговарајућа.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Свака евентуална исправка уписаних података у обрасцима, за сваку позицију посебно мора бити
потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Понуда, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, односно да је предата онако
како је затворена, на којој је на предњој страни написан текст: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА - Набавка
радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“- ЈН
број IV 04-404-34/2017“, а на полеђини назив и адреса понуђача, број телефона, факса и e-mail понуђача,
као и име и презиме лица за контакт, које је именовано од стране понуђача.
Понуда се шаље поштом на адресу Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина
бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси.
Рок за достављање понуде је, без обзира на начин достављања, најкасније до последњег дана рока, тј. 31-ог
дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, тј. 22.01.2018. године до 10,00 сати (у случају да
последњи дан рока истиче на дан који је нерадан, као последњи дан рока ће се сматрати први следећи радни
дан).
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Неблаговремене понуде, које је наручилац примио по истеку рока одређеног за подношење понуда, односно
које су примљене по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, наручилац ће по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и
2. Попуњене, потписане и оверене печатом понуђача обрасце и табеле, предвиђене Конкурсном
документацијом, и то:
1. „Техничке карактеристике набавке“ – прилог Предмера радова,
2. Образац понуде (Oбразац VI 1.),
3. Изјава подизвођача да учествује у понуди понуђача – уколико се подноси понуда са
подизвођачем (Oбразац VI 2.),
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4. Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди–уколико понуду подноси
група понуђача (Oбразац VI 3.),
5. Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезнo) (Oбразац VI 4.),
6. Образац изјаве о независној понуди ) (Oбразац VI 5.),
7. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Oбразац VI 6.),
8. Образац Референт листе и Потврде о реализацији закључених уговора (са закљученим
уговорима) (Oбразац VI 7.),
9. Образац Изјаве понуђача о обиласку локације (Oбразац VI 8.),
10. Образац изјаве о достављању Динамичког плана(Oбразац VI 9.),
11. Образац изјаве о достављању полиса осигурања(Oбразац VI 10.),
12. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 5% од понуђене цене без ПДВ-а,
13. Оригинална Писма о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за повраћај
аванса, за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, са роком важења
који је исти са роком важења понуде,
14. Модел уговора и
15. Предмер радова;
3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ
ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА:
Предметна набавка није обликована по партијама.
4. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊA ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуде са варијантама није допуштено.
У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен у Конкурсној документацији.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то
учини или уколико не потпише уговор који му је додељен Одлуком о додели уговора о јавној набавци,
наручилац ће закључити уговор са првом следећем најповољнијем понуђачем.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Нови Бечеј, 23272 НОВИ
БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси, са назнаком
на предњој страни:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на изградњи секундарне мреже фекалне
канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на изградњи секундарне мреже фекалне
канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на изградњи секундарне мреже фекалне
канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на изградњи секундарне мреже фекалне
канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕСТВОВАЊУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац ће све понуде које су
поднете супротно забрани из претходног става (чл. 87. ст. 4.Закона) одбити.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду (са навођењем броја свих учесника у заједничкој понуди,
рачунајући и подносиоца понуде), или подноси понуду са подизвођачем (са навођењем броја подизвођача,
процента њихових учешћа и дела предмета набавке који се врши преко подизвођача).
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7. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној
документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач за подизвођача доставља и Изјаву подизвођача да учествује у понуди понуђача– уколико се
подноси понуда са подизвођачем, као и Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (из
поглавља VI.6. Конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, и обавестити
организацију надлежну за заштиту конкуренције.
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.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
У том случају, наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.
8. ОБАВЕШТЕЊЕ О СПОРАЗУМУ, САСТАВНОМ ДЕЛУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, И ОБАВЕЗНОЈ
САДРЖИНИ СПОРАЗУМА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (из поглављa
VI.3. Конкурсне документације), којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који садржи податке из чл. 81. ст. 4 и 5. Закона, и то податке о:
• члану групе који ће у име чланова групе бити носилац посла (који ће у име групе попунити и
потписати образце из конкурсне документације, поднети понуду, потписати уговор уколико није
другачије назначено, дати средство обезбеђења, издати рачун, на чијем текућем рачуну ће бити
извршено плаћање од стране наручиоца), односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем, као и
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу VI
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Група понуђача је дужна да достави и Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (из
поглавља VI.6. Конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за
обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
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Наручилац ће извршити плаћање извођачу радова, и то:
- Аванс у износу од 50% без ПДВ-а укупно уговорене вредности након закључења уговора, а у року до 45
дана од дана пријема уредног авансног предрачуна за плаћање, изјаве о наменском коришћењу аванса,
банкарске гаранције за повраћај аванса са ПДВ-ом, банкарске гаранције за добро извршење посла и уговорене
полисе осигурања.
- За изведене радове, Наручилац ће извршити плаћање извођачу радова у законском року до 45 (четрдесетпет)
дана од дана пријема уредне документације на плаћање (Закон о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама''Сл. гласник РС'' бр. 119/12), уплатом на текући рачун извођача, и то на
следећи начин:
- до 40 % укупно уговорене вредности по привременим ситуацијама (без ПДВ-а), сачињеним на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од
стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене привремене ситуације од стране
Наручиоца,
- остатак у износу од минимум 10% укупно уговорене вредности по окончаној ситуацији (без ПДВа), сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде
потписаним од стране стручног надзора, пријема банкарске гаранције за отклањање грешака у
гарантном року, оверене ситуације, потписаног и овереног Записника о примопредаји радова и
коначног обрачуна, у року до 45 дана од дана пријема наведене документације.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након извршене
контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема,
доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације,
уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решити
кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на
основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.
9.2. Захтев у погледу места извођења радова: Предметни радови ће се изводити у Новoм Бечеју, у улицама:
Владе Колара, Милоје Чиплића (од ул. Петефи Шандора до улице Владе Колара), Тапаи Шандора (део ка
улици Петефи Шандора и део ка улици Владе Колара) и Бригадира Ристића (део ка улици Петефи Шандора и
део ка улици Владе Колара);
9.3. Захтев у погледу рока почетка радова: по закључењу уговора и увођења извођача радова у посао. Након
закључења уговора, Извођач радова се обавезује да ће по позиву наручиоца, преузети уговорене послове у
складу са прихваћеном понудом и налогом наручиоца радова.
9.4. Захтев у погледу рока завршетка радова: не може бити дужи од 120 календарских дана, рачунајући од
дана увођења извођача радова у посао;
9.5.Захтев у погледу гарантног рока за изведене радове и уграђени материјал: Гарантни рок за
изведене радове је најмање 2 године, и рачуна се од дана извршене примопредаје радова, потписивања
записника о примопредаји радова и предаје банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.
Гарантни рок за уграђени материјал мора бити у складу са условима произвођача и тече од дана
извршене примопредаје радова, потписивања записника о примопредаји радова и предаје банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року.
Отклањању недостатка у гарантном року на изведеним радовима и употребљеном материјалу, Извођач
мора да приступи у року од 5 дана.
9.6. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (на пр. око, оквирно, од – до, и сл.), иста ће се
сматрати неприхватљивом.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.7. Други захтеви наручиоца: Извођач радова је дужан да најкасније у року од пет дана од дана закључења
уговора о свом трошку осигура све радове, објекат и раднике према важећим прописима о осигурању са роком
важења за цео период извођења радова, и да полису осигурања у оригиналу или овереној копији, достави
наручиоцу.
Извођач радова је дужан да најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре
истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.
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9.8. Остало:
Понуђач је у обавези да да понуду за сваку ставку обрасца Понуде за предметну набавку, у супротном понуда
биће одбијена као неодговарајућа.
Понуђени радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца, према предмеру радова и техничким
карактеристикама набавке.
Добра - материјал која ће понуђач употребити у реализацији набавке, морају бити нова, технички исправна,
карактеристика наведених у обрасцу Предмера радова, без оштећења и производних недостатака.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са исказаним ценама (јединична и укупна) без ПДВ-а, као и
укупном ценом без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Укупно понуђена цена садржи и све трошкове које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке радова и који терете предметну набавку.
Цена која ће се узети као меродавна за оцену понуде, према утврђеном критеријуму, је понуђена цена без
пореза на додату вредност.
Наручилац неће признати понуђачу никакве додатне трошкове.
Понуђене јединичне цене морају бити фиксне и непроменљиве током извршења уговора, не подлежу
обрачуну разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога. Понуђене јединичне цене утврђене су на
основу цене материјала, радне снаге, енергената и др. елемената који су важили на тржишту у моменту давања
понуде и након закључења уговора није могућа њихова измена ни из каквог разлога.
У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити све трошкове које има у
реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове материјала, радне снаге,
енергената, транспорта и друге трошкове).
Наручилац неће признати извођачу радова никакве додатне трошкове.
Коначан обрачун извршених радова, извршиће се по стварно изведеним количинама, уписаним у
грађевинској књизи и овереним од стране надзорног органа кога ће обезбедити наручилац радова, а на основу
понуђених јединичних цена без ПДВ-a из усвојене понуде.
С обзиром на чињеницу да ПДВ-е за изведене радове не обрачунава и не плаћа извођач радова, наручилац
радова ће изабраном извођачу радова исплатити уговорену цену без ПДВ-а и обезбедити да порески дужник
за предметни промет плати обрачунати ПДВ-е на износ који је уговорен без ПДВ-а (према набавци), сходно
одредбама Закона о ПДВ-у.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Укупну цену набавке потребно је исказати нумерички и текстуално.
Након закључења уговора промена уговорених цена није могућа, тј. уговорена цена мора бити фиксна и не
може се мењати ни из каквог разлога.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона,
односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у
динарима.
ПРЕЦИЗИРАЊЕ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Комисија наручиоца је припремила Образац понуде и структуре цене за предметну јавну набавку радова у ком
су наведени основни елементи понуђене цене, те се сходно одредбама чл. 12. став 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“, број 86/2015), сматра да је сачињен Образац структуре цене за предметну набавку,
те је Комисија Наручиоца уместо Обрасца „Структура цене“ припремила само Образложење за наведени
образац.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац не даје средство финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и
роком важности минимум 60 дана дуже од рока важности понуде, која мора бити неопозива, без права на
приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

50 / 75

понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;
Понуђач коме је додељен уговор, не потпише уговор у року од 3 дана од када му је достављен на
потписивање;
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску
гаранцију за добро извршење посла у складу са уговором о јавној набавци;
- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео
период извођења радова који су предмет ове јавне набавке.
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач који
наступа самостално или са подизвођачима или овлашћени члан групе понуђача одбије да закључи уговор о
јавној набавци.
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
-

2) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса, обавезујућег
карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења
уговора, издати безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за повраћај ананса, у висини од
50% од понуђене цене са ПДВ-ом, роком важења који је најмање за 60 (шездесет) дана дужи од уговореног
рока за завршетак предметних радова.
Писмо о намерама мора има рок важења најмање као и понуда, не сме имати садржину која се односи на
политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
3) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла,
обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од
дана закључења уговора, издати безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је најмање за
60 (шездесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Писмо о намерама мора има рок важења
најмање као и понуда, не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не
представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
4) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова,
издати банкарску гаранцију безусловну и плативу на први позив за отклањање грешака у гарантном
року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важења који је најмање за 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока. Писмо о намерама мора има
рок важења најмање као и понуда, не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да
писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
Напомена: Рок важења наведених писма о намарама је исти као и рок важења понуде.
Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Банкарску гаранцију за повраћај аванса – приликом закључења, а најкасније 7 дана од дана закључења
уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај
аванса издаје се у висини 50% од укупне вредности уговора, тј. уговорене цене са ПДВ-ом, роком важења
који је најмање за 60 (шездесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак предметних радова, у корист
Наручиоца општине Нови Бечеј.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла – приликом закључења, а најкасније 7 дана од дана
закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора, тј. од уговорене цене без
ПДВ-а, са роком важења који је најмање за 60 (шездесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак
предметних радова, у корист Наручиоца општине Нови Бечеј. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се
продужити.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
У случају да добављач-изабрани извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе и ако радове не
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изведе онако како је предвиђено, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и
закљученим уговором, Наручилац ће уговор раскинути и спровести нови поступак јавне набавке, а
средства обезбеђења која је Извођач радова поднео, Наручилац ће реализовати, тј. поднети на наплату
(поднете банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, односно за извршење уговорних обавеза).
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
3) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у
тренутку потписивања Записника о примопредаји предметних радова, преда наручиоцу банкарску гаранцију
за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини од 10% укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важења који је најмање за 30 дана дужи од уговореног гарантног рока, у корист
Наручиоца општине Нови Бечеј, са могућношћу продужења, ако је у гарантном року било отклањања
недостатака.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани
понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета
уговора у гарантном року.
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не
отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони
их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог
извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
У случају да добављач-изабрани извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе и ако радове не
изведе онако како је предвиђено, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и
закљученим уговором, Наручилац ће уговор раскинути и спровести нови поступак јавне набавке, а
средства обезбеђења која је Извођач радова поднео, Наручилац ће реализовати, тј. поднети на наплату
(поднете банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, односно за извршење уговорних обавеза,
односно за отклањање грешака у гарантном року).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака - отклањање грешака у гарантном року
у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака, као и недостатака који би могли да
умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
12. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА
КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА:
Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом
утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у
понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу
великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако
се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у
истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди.
Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. став 2.
Закона.
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13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ
НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ
Наручилац поседује Пројекат „Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски
слив“.
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за
извођење радова и увид у пројектно - техничку документацију за предметну јавну набавку, али само уз
претходну писмену најаву Наручиоцу, која се подноси 2 (два) дана пре намераваног обиласка локације, на
меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.
П о н уђа ч и к ој и н ам ера вај у д а по д н ос у п онуд у, и м ај у об а ве з у д а и з вр ш е обилазак локације за
извођење радова, тј . увид на лицу места и да изврше увид у пројектно - техничку документацију
(Пројекат „Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“), уз
претходну пријаву наручиоцу.
Обилазак локације могуће је извршити најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, и исти
ће се вршити радним даном у времену 09,00-13,00 часова.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу: unt.rauski@gmail.com, лице задужено за излазак на
терен и обезбеђивање увида у пројектно-техничку документацију је Драган Раушки.
14.
ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА
УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућује се на адресу наручиоца са напоменом „Захтев
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, радови – „ Набавка радова на
изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-40434/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Заинтересовано лице, које је тражило од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, и указало наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији (најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде), а наручилац исте није отклонио,
може поднети захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију,
измене и допуне ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца:
www.novibecej.rs.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење
понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs.
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. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин
потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је
извршено достављање.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове
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3) понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи други недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде или
није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства финансијског 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 претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:
1) исправа о наплаћеној уговорној казни;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у
ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ
СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
17. OБAВEШТEЊE ДA НAКНAДУ ЗA КOРИШЋEЊE ПAТEНAТA, КAO И OДГOВOРНOСТ ЗA
ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA СНOСИ ПOНУЂAЧ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач, сходно одредбама чл. 74. став 2. Закона.
18. OБAВEШТEЊE О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор у року од 8 дaнa од дaнa
протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa из члaнa 149. Зaконa.
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У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудa Наручилац може зaкључити уговор пре истекa рокa зa подношење
Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2. тaчкa 5) Зaконa.
Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року од 8 (осaм) дaнa од дaнa
протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa или ће га у истом року позвати у просторије Наручиоца
ради потписа. Понуђaч је дужaн дa потпише уговор и врати га Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана
пријеме. Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од понуде и може због тогa
сносити све законом предвиђене последице.
Ако понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, или га у остављеном року
потписаног Наручиоцо не врати, Наручилац може дa зaкључи уговор сa првим следећим нaјповољнијим
понуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН). Уколико је због методологије доделе пондерa потребно утврдити првог
следећег нaјповољнијег понуђaчa, Наручилац ће поново из вршити стручну оцену понудa и донети одлуку о
додели уговорa.
19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
За евентуалне измене уговора о јавној набавци, Наручилац ће обавезно прибавити сагласност
Финансијера.
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, да
повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току
реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.
Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи
се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и 3. Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може
се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова
није могао да утиче, а које се односе на:
(1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба
и за место на коме се радови изводе и сл.)
(2) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао
знати да се морају извести.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и
промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под
условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене
других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.
Извођач радова је извршио обилазак локације за извођење радова, тј . извршио увид на лицу места, у
Новом Бечеју у улицама: Владе Колара, Милоје Чиплића (од ул. Петефи Шандора до улице Владе Колара),
Тапаи Шандора (део ка улици Петефи Шандора и део ка улици Владе Колара) и Бригадира Ристића (део ка
улици Петефи Шандора и део ка улици Владе Колара), ради припремања и подношења понуде за предметну
јавну набавку радова, те је упознат са свим условима извођења радова и да они не могу бити основ за било
какве накнадне промене у цени или друге захтеве.
20. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, са
детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач.
1 –7. Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1 – 3. Закона и детаљним упутством о
потврди из члана 151. став 1. тачка 6. Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се
прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев
сматрао потпуним.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), на адресу: 11.000
Београд, ул. Немањина 22-26.
Захтев за заштиту права се доставља на адресу наручиоца, непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
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поступања наручиоца противно одредбама Закона ( у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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 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 члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 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 из члана 149.
ст. 3. и 4. Закона, 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.
Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. Закона, али наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави
поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту
права.
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, који објављује на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права,
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1.
тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и
на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. Закона у овој јавној набавци је: 120.000,00 динара, и ако се захтев
за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако се захтев за заштиту права подноси
након отварања понуда, обзиром да процењена вредност јавне набавке није већа од
120.000.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број
јавне набавкe;.
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(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти)
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна
овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160
до 166. Закона.
21. ДУЖНОСТИ НАРУЧИОЦА: Наручилац ће:
- у року од 3 дана од дана окончања поступка отварања понуда послати понуђачимa Записник о
отварању понуда;
- саставити Извештај о стручној оцени понуда и предлог Одлуке о додели уговора;
- Одлуку о додели уговора ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у
року од три дана од дана доношења Одлуке.
- уколико се донесе Одлука о обустави поступка јавне набавке, наручилац ће је објавити
на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења
Одлуке, као и Обавештење о обустави поступка у року од 5 дана од дана коначности Одлуке
о обустави поступка;
- наручилац ће у Одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима
Припремања понуда;
ПРАВА НАРУЧИОЦА:
Наручилац задржава право да у складу са потребама наручиоца, вредност јавне набавке
не мора нужно реализовати у уговореном износу.
22. ДИНАМИЧКИ ПЛАН
Понуђач доставља Изјаву о достављању Динамичког плана на обрасцу из Конкурсне документације, којом се
обавезује да ће у случају да буде изабран, наручиоцу доставити Динамички план за извођење предметних
радова.
23. За све што није наведено у Конк. документацији примењиваће се прописи о jавним набавкама.
24. Конкурсна документација је нумерисана, и има 75 страна.
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IX

ПРЕДМЕР РАДОВА

IX 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПРЕДМЕР РАДОВА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

ЈН број IV 04-404-34/2017

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПРЕДМЕР РАДОВАза јавну набавку радова на изградњи јавне уличне расвете у источној радној зони у Новом Бечеју
ПОНУЂЕНА ЦЕНА

I
Р.
бр.
1

2

3

a)
б)
в)
4

5

у динарима

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул. ВЛАДЕ КОЛАРА
Опис позиције:
Снимање и обележавање трасе фекалне
канализације, са крчењем терена у ширини од
2,00m
Обрачун по m1
Откривање тачног положаја подземних
уличних инсталација шлицовањем на траси
канализације. Шлицевање се врши на местима
која одређује надзорни орган и власник
постојећих инсталација. Ров је ширине 0,40m
потребне дужине и дубине.
Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и
довођење у првобитно стање, пешачких стаза,
колских улаза и коловоза на траси
канализације. -Тротоар израдити од набијеног
бетона МБ-20 дебљине 10cm на слоју шљунка
од 10cm. -Колски улаз је урађен од набијеног
бетона МБ-20 дебљине 15cm на тампон
шљунку од 15cm. -Коловоз је носивости за
средњи саобраћај сачињен од 20cm песка, 20
шљунка, 10cm туцаника и 15cm асфалта као
завршни слој. Обрачун по m²
Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон
Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну
канализацију (ров правоугаоног облика), за
плагање канализационих цеви, и за
проширење рова за шахтове, (шахт
Ø1000mm). Ценом предвидети потребно
црпљење воде.За ископ преко 1,5m
предвидети разупирање рова челичном
оплатом.
- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹

Јед.
мере:

Кол.:

m1

849,39

m1

55,00

m1
m1
m1

0,00
51,00
73,00

m3
m3

1.092,37
469,16

m1

1.019,27
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Јед. цена
без ПДВ-а:

Укупна
цена
без ПДВ-а:

6

7

8

9

10
11

Набавка, насипање, планирање и набијање
песка: испод д=10cm око и изнад цеви д=20cm
фекалне канализације у слојевима од 20cm до
збијености по Проктору 95% као и доказ
постигнутог квалитета радова. На делу испод
коловоза и колских улаза ров у потпуности
насути песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из
ископа.Затрпавање се врши у слојевима од
20cm.Материјал се ручно збија до збијености
МС=2,5-3,0kN/cm2.Број и места испитивања
збијености одређује надзорни орган .
Обрачун по m³
Разупирање страница рова.Јединичном
ценом је предвиђен материјал рад на
монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска
висина подграде је од дна рова до 20cm изнад
нивоа терена. Обрачун по m2 постављене и
демонтиране подграде.
Обрачун по m²
Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван
градилишта на депонију до 5 km, са
разастирањем и грубим планирањем на
депонији. Обрачун по m².
Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.

m3

510,43

m3

1.008,42

m3

2.612,48

m3

552,10

kom

0,00

m1
m1

850,00
84,00

Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви
према датој нивелети из пројекта.Пре уградње
цеви визуелно прегледати и након тога
спојити. Цев мора целом својом дужином
лежати на слоју песка. Цеви се постављају у
нагибу према пројекту са тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹

а)
б)
12

Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда
полумонтажних ревизионих
шахтова.Јединичном ценом је обухваћено
следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу радне
јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део шахта
- Израде темељног дела шахта од набијеног
бетона МБ20 који се састоји од плоче
кружног облика пречника 130cm, дебљине
30cm, и зида цилиндричног облика дебљине
20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ
монтажних прстенова унутрашњег пречника
100cm, дебљина зида износи 10cm.Фуге се
малтеришу цеметним водонепропусним
малтером са обе стране
- Набавка, допремање и уграђивање
поклопне монтажне АБ плоче дебљине 15cm.
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- Набавка допремање и уграђивање ливено гвозденог поклопца пречника 600mm,
носивости 250kN, са израдом бетонског
прстена за корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица од
ливеног гвожђа помоћу полимер - малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање
извшити тако да не дође до додатног
оштећења цеви.Пролаз цеви кроз зид се
остварује помоћу "PVC" уводника за шахт
који се са спољне стране намаже лепилом и
поспе песком.
просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
Набавка, уградња и монтажа ливено
гвоздених шахтовских поклопаца заједно са
рамом, (за средњи саобраћај).

а)
б)
15

а)

носивости од 125kN
Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.
Поправка коловозне конструкције од
асфалта која садржи слој АБ11 д=4cm,
БНС32А д=7cm и туцаника 0-31,5 од 25cm.
Обрачунска ширина је шира од рова за 0.20m
са обе стране рова.
Обрачун по m²
Поправка колских улаза и тротоара се ради
од а.б. МБ-20 дебљине 15cm армиран са
мрежастом арматуром Q-181 изнад слоја
шљунка од 10cm.
Обрачун по m²
Испитивање канализационе мреже. У
договору са пројектантом извршити
испитивање целокупне мреже или део по део.
Отворе задихтовати, осим висински највиших
и мрежу напунити водом. Под задатим
притиском мрежу држати најмање три часа.
Извршити преглед и саставити записник који
потписују надзор и руководилац радова.
Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе
цевовода. Потврду и копију плана доставити
Инвеститору.
Обрачун по m¹

б)
16

17

18

19

kom

27,00

kom

7,00

kom

27,00

kom

7,00

m²

73,00

m²

51,00

m1

849,39

m1

849,39

Укупно:
ПДВ (20%):
Укупно са ПДВ-oм:
II
Р.
бр.
1

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул. Милоја Чиплића, од ул. Петефи Шандора до ул.
Владе Колара
Опис позиције:

Јед.
мере:

Снимање и обележавање трасе фекалне
канализације, са крчењем терена у ширини
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Кол.:

Јед. цена
без ПДВ-а:

Укупна цена
без ПДВ-а:

од 2,00m

2

3

а)
б)
в)
4

5

Обрачун по m1
Откривање тачног положаја подземних
уличних инсталација шлицовањем на траси
канализације. Шлицевање се врши на
местима која одређује надзорни орган и
власник постојећих инсталација. Ров је
ширине 0,40m потребне дужине и дубине.
Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и
довођење у првобитно стање, пешачких
стаза, колских улаза и коловоза на траси
канализације. -Тротоар израдити од
набијеног бетона МБ-20 дебљине 10cm на
слоју шљунка од 10cm. -Колски улаз је
урађен од набијеног бетона МБ-20 дебљине
15cm на тампон шљунку од 15cm. -Коловоз
је носивости за средњи саобраћај сачињен од
20cm песка, 20 шљунка, 10cm туцаника и
15cm асфалта као завршни слој. Обрачун по
m²
Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон
Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну
канализацију (ров правоугаоног облика), за
плагање канализационих цеви, и за
проширење рова за шахтове, (шахт
Ø1000mm). Ценом предвидети потребно
црпљење воде.За ископ преко 1,5m
предвидети разупирање рова челичном
оплатом.
- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹

m1

235,30

m1

20,00

m1
m1
m1

0,00
36,00
30,00

m3
m3

373,81
160,21

m1

282,36

m3

141,40

m3

381,08

m3

890,61

6

7

8

Набавка, насипање, планирање и набијање
песка: испод д=10cm око и изнад цеви
д=20cm фекалне канализације у слојевима
од 20cm до збијености по Проктору 95% као
и доказ постигнутог квалитета радова. На
делу испод коловоза и колских улаза ров у
потпуности насути песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из
ископа.Затрпавање се врши у слојевима од
20cm.Материјал се ручно збија до
збијености МС=2,5-3,0kN/cm2.Број и места
испитивања збијености одређује надзорни
орган .
Обрачун по m³
Разупирање страница рова.Јединичном
ценом је предвиђен материјал рад на
монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска
висина подграде је од дна рова до 20cm
изнад нивоа терена. Обрачун по m2
постављене и демонтиране подграде.
Обрачун по m²
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9

10
11

а)
б)
12

а)
б)
15

а)

Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван
градилишта на депонију до 5 km, са
разастирањем и грубим планирањем на
депонији. Обрачун по m².
Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.
Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви
према датој нивелети из пројекта.Пре
уградње цеви визуелно прегледати и након
тога спојити. Цев мора целом својом
дужином лежати на слоју песка. Цеви се
постављају у нагибу према пројекту са
тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹
Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда
полумонтажних ревизионих
шахтова.Јединичном ценом је обухваћено
следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу
радне јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка
д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део
шахта
- Израде темељног дела шахта од
набијеног бетона МБ20 који се састоји од
плоче кружног облика пречника 130cm,
дебљине 30cm, и зида цилиндричног облика
дебљине 20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ
монтажних прстенова унутрашњег пречника
100cm, дебљина зида износи 10cm.Фуге се
малтеришу цеметним водонепропусним
малтером са обе стране
- Набавка, допремање и уграђивање
поклопне монтажне АБ плоче дебљине 15cm.
- Набавка допремање и уграђивање ливено гвозденог поклопца пречника 600mm,
носивости 250kN, са израдом бетонског
прстена за корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица
од ливеног гвожђа помоћу полимер малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање
извшити тако да не дође до додатног
оштећења цеви.Пролаз цеви кроз зид се
остварује помоћу "PVC" уводника за шахт
који се са спољне стране намаже лепилом и
поспе песком.
просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
Набавка, уградња и монтажа ливено
гвоздених шахтовских поклопаца заједно са
рамом, (за средњи саобраћај).

m3

152,95

kom

1,00

m1
m1

235,50
60,00

kom

5,00

kom

7,00

носивости од 125kN
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б)
16

17

18

19

Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.
Поправка коловозне конструкције од
асфалта која садржи слој АБ11 д=4cm,
БНС32А д=7cm и туцаника 0-31,5 од 25cm.
Обрачунска ширина је шира од рова за 0.20m
са обе стране рова.
Обрачун по m²
Поправка колских улаза и тротоара се ради
од а.б. МБ-20 дебљине 15cm армиран са
мрежастом арматуром Q-181 изнад слоја
шљунка од 10cm.
Обрачун по m²
Испитивање канализационе мреже. У
договору са пројектантом извршити
испитивање целокупне мреже или део по
део. Отворе задихтовати, осим висински
највиших и мрежу напунити водом. Под
задатим притиском мрежу држати најмање
три часа. Извршити преглед и саставити
записник који потписују надзор и
руководилац радова.
Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе
цевовода. Потврду и копију плана доставити
Инвеститору.
Обрачун по m¹

kom

5,00

kom

7,00

m²

30,00

m²

36,00

m1

235,30

m1

235,30

Укупно:
ПДВ (20%):
Укупно са ПДВ-oм:
III
Р.
бр.
1

2

3

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул.Тапаи Шандора део ка ул. П. Шандора

Опис позиције:
Снимање и обележавање трасе фекалне
канализације, са крчењем терена у ширини од
2,00m
Обрачун по m1

Јед.
мере:

Кол.:

m1

111,00

m1

5,00

Откривање тачног положаја подземних уличних
инсталација шлицовањем на траси канализације.
Шлицевање се врши на местима која одређује
надзорни орган и власник постојећих инсталација.
Ров је ширине 0,40m потребне дужине и дубине.
Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и
довођење у првобитно стање, пешачких стаза,
колских улаза и коловоза на траси канализације. Тротоар израдити од набијеног бетона МБ-20
дебљине 10cm на слоју шљунка од 10cm. -Колски
улаз је урађен од набијеног бетона МБ-20 дебљине
15cm на тампон шљунку од 15cm. -Коловоз је
носивости за средњи саобраћај сачињен од 20cm
песка, 20 шљунка, 10cm туцаника и 15cm асфалта
као завршни слој. Обрачун по m²
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Јед. цена
без ПДВ-а:

Укупна
цена
без ПДВ-а:

а)
б)
в)
4

5

m1
m1
m1

1,00
13,00
9,00

m3
m3

73,63
31,56

m1

88,80

m3

66,70

m3

33,04

Обрачун по m²
Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван
градилишта на депонију до 5 km, са разастирањем
и грубим планирањем на депонији. Обрачун по m².

m3

265,29

Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.

m3

72,15

kom

1,00

m1
m1

111,00
33,00

Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон
Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну канализацију
(ров правоугаоног облика), за плагање
канализационих цеви, и за проширење рова за
шахтове, (шахт Ø1000mm). Ценом предвидети
потребно црпљење воде.За ископ преко 1,5m
предвидети разупирање рова челичном оплатом.
- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹

6

7

8

9

10
11

Набавка, насипање, планирање и набијање песка:
испод д=10cm око и изнад цеви д=20cm фекалне
канализације у слојевима од 20cm до збијености по
Проктору 95% као и доказ постигнутог квалитета
радова. На делу испод коловоза и колских улаза
ров у потпуности насути песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из ископа.Затрпавање
се врши у слојевима од 20cm.Материјал се ручно
збија до збијености МС=2,5-3,0kN/cm2.Број и
места испитивања збијености одређује надзорни
орган .
Обрачун по m³
Разупирање страница рова.Јединичном ценом је
предвиђен материјал рад на монтажи и демонтажи
подграде. Обрачунска висина подграде је од дна
рова до 20cm изнад нивоа терена. Обрачун по m2
постављене и демонтиране подграде.

Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви
према датој нивелети из пројекта.Пре уградње цеви
визуелно прегледати и након тога спојити. Цев
мора целом својом дужином лежати на слоју песка.
Цеви се постављају у нагибу према пројекту са
тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹

а)
б)
12

Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда полумонтажних
ревизионих шахтова.Јединичном ценом је
обухваћено следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу радне јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део шахта
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- Израде темељног дела шахта од набијеног
бетона МБ20 који се састоји од плоче кружног
облика пречника 130cm, дебљине 30cm, и зида
цилиндричног облика дебљине 20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ монтажних
прстенова унутрашњег пречника 100cm, дебљина
зида износи 10cm.Фуге се малтеришу цеметним
водонепропусним малтером са обе стране
- Набавка, допремање и уграђивање поклопне
монтажне АБ плоче дебљине 15cm.
- Набавка допремање и уграђивање ливено гвозденог поклопца пречника 600mm, носивости
250kN, са израдом бетонског прстена за корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица од
ливеног гвожђа помоћу полимер - малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање извшити
тако да не дође до додатног оштећења цеви.Пролаз
цеви кроз зид се остварује помоћу "PVC"
уводника за шахт који се са спољне стране намаже
лепилом и поспе песком.
а)
б)
15

а)
б)
16

17

18

19

просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
Набавка, уградња и монтажа ливено гвоздених
шахтовских поклопаца заједно са рамом, (за
средњи саобраћај).

kom

0,00

kom

6,00

kom

0,00

kom

6,00

Обрачун по m²
Поправка колских улаза и тротоара се ради од а.б.
МБ-20 дебљине 15cm армиран са мрежастом
арматуром Q-181 изнад слоја шљунка од 10cm.

m²

9,00

Обрачун по m²
Испитивање канализационе мреже. У договору са
пројектантом извршити испитивање целокупне
мреже или део по део. Отворе задихтовати, осим
висински највиших и мрежу напунити водом. Под
задатим притиском мрежу држати најмање три
часа. Извршити преглед и саставити записник који
потписују надзор и руководилац радова.

m²

14,00

Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе цевовода.
Потврду и копију плана доставити Инвеститору.

m1

111,00

m1

111,00

носивости од 125kN
Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.
Поправка коловозне конструкције од асфалта која
садржи слој АБ11 д=4cm, БНС32А д=7cm и
туцаника 0-31,5 од 25cm. Обрачунска ширина је
шира од рова за 0.20m са обе стране рова.

Обрачун по m¹

Укупно:
ПДВ (20%):
Укупно са ПДВ-ом:
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IV
Р.
бр.
1

2

3

а)
б)
в)
4

5

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул.Тапаи Шандора део ка ул. Владе Колара
Јед.
мере:

Кол.:

m1

135,70

Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и
довођење у првобитно стање, пешачких стаза,
колских улаза и коловоза на траси канализације. Тротоар израдити од набијеног бетона МБ-20
дебљине 10cm на слоју шљунка од 10cm. -Колски
улаз је урађен од набијеног бетона МБ-20 дебљине
15cm на тампон шљунку од 15cm. -Коловоз је
носивости за средњи саобраћај сачињен од 20cm
песка, 20 шљунка, 10cm туцаника и 15cm асфалта
као завршни слој. Обрачун по m²
Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон
Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну канализацију
(ров правоугаоног облика), за плагање
канализационих цеви, и за проширење рова за
шахтове, (шахт Ø1000mm). Ценом предвидети
потребно црпљење воде.За ископ преко 1,5m
предвидети разупирање рова челичном оплатом.

m1

4,00

m1
m1
m1

0,00
10,00
16,00

- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹

m3
m3

87,42
37,46

m1

108,53

m3

81,52

m3

36,71

Опис позиције:
Снимање и обележавање трасе фекалне
канализације, са крчењем терена у ширини од
2,00m
Обрачун по m1
Откривање тачног положаја подземних уличних
инсталација шлицовањем на траси канализације.
Шлицевање се врши на местима која одређује
надзорни орган и власник постојећих инсталација.
Ров је ширине 0,40m потребне дужине и дубине.

6

7

Набавка, насипање, планирање и набијање песка:
испод д=10cm око и изнад цеви д=20cm фекалне
канализације у слојевима од 20cm до збијености по
Проктору 95% као и доказ постигнутог квалитета
радова. На делу испод коловоза и колских улаза
ров у потпуности насути песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из ископа.Затрпавање
се врши у слојевима од 20cm.Материјал се ручно
збија до збијености МС=2,5-3,0kN/cm2.Број и
места испитивања збијености одређује надзорни
орган .
Обрачун по m³
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Јед. цена
без ПДВ-а:

Укупна
цена
без ПДВ-а:

8

9

10
11

Разупирање страница рова.Јединичном ценом је
предвиђен материјал рад на монтажи и демонтажи
подграде. Обрачунска висина подграде је од дна
рова до 20cm изнад нивоа терена. Обрачун по m2
постављене и демонтиране подграде.
Обрачун по m²
Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван
градилишта на депонију до 5 km, са разастирањем
и грубим планирањем на депонији. Обрачун по m².

m3

313,10

Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.

m3

114,34

kom

1,00

m1
m1

138,00
33,00

kom

0,00

kom

7,00

Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви
према датој нивелети из пројекта.Пре уградње цеви
визуелно прегледати и након тога спојити. Цев
мора целом својом дужином лежати на слоју песка.
Цеви се постављају у нагибу према пројекту са
тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹

а)
б)
12

Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда полумонтажних
ревизионих шахтова.Јединичном ценом је
обухваћено следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу радне јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део шахта
- Израде темељног дела шахта од набијеног
бетона МБ20 који се састоји од плоче кружног
облика пречника 130cm, дебљине 30cm, и зида
цилиндричног облика дебљине 20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ монтажних
прстенова унутрашњег пречника 100cm, дебљина
зида износи 10cm.Фуге се малтеришу цеметним
водонепропусним малтером са обе стране
- Набавка, допремање и уграђивање поклопне
монтажне АБ плоче дебљине 15cm.
- Набавка допремање и уграђивање ливено гвозденог поклопца пречника 600mm, носивости
250kN, са израдом бетонског прстена за корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица од
ливеног гвожђа помоћу полимер - малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање извшити
тако да не дође до додатног оштећења цеви.Пролаз
цеви кроз зид се остварује помоћу "PVC"
уводника за шахт који се са спољне стране намаже
лепилом и поспе песком.

а)
б)
15

а)

просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
Набавка, уградња и монтажа ливено гвоздених
шахтовских поклопаца заједно са рамом, (за
средњи саобраћај).
носивости од 125kN
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б)
16

17

18

19

Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.

kom

0,00

kom

7,00

Обрачун по m²
Поправка колских улаза и тротоара се ради од а.б.
МБ-20 дебљине 15cm армиран са мрежастом
арматуром Q-181 изнад слоја шљунка од 10cm.

m²

16,00

Обрачун по m²
Испитивање канализационе мреже. У договору са
пројектантом извршити испитивање целокупне
мреже или део по део. Отворе задихтовати, осим
висински највиших и мрежу напунити водом. Под
задатим притиском мрежу држати најмање три
часа. Извршити преглед и саставити записник који
потписују надзор и руководилац радова.

m²

10,00

Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе цевовода.
Потврду и копију плана доставити Инвеститору.

m1

135,70

m1

135,70

Поправка коловозне конструкције од асфалта која
садржи слој АБ11 д=4cm, БНС32А д=7cm и
туцаника 0-31,5 од 25cm. Обрачунска ширина је
шира од рова за 0.20m са обе стране рова.

Обрачун по m¹

Укупно:
ПДВ (20%):
Укупно са ПДВ-ом:
V
Р.
бр.
1

2

3

а)
б)

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул.Бригадира Ристића

Опис позиције:
Снимање и обележавање трасе фекалне
канализације, са крчењем терена у ширини од
2,00m
Обрачун по m1
Откривање тачног положаја подземних
уличних инсталација шлицовањем на траси
канализације. Шлицевање се врши на местима
која одређује надзорни орган и власник
постојећих инсталација. Ров је ширине 0,40m
потребне дужине и дубине.
Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и
довођење у првобитно стање, пешачких стаза,
колских улаза и коловоза на траси канализације. Тротоар израдити од набијеног бетона МБ-20
дебљине 10cm на слоју шљунка од 10cm. -Колски
улаз је урађен од набијеног бетона МБ-20
дебљине 15cm на тампон шљунку од 15cm. Коловоз је носивости за средњи саобраћај
сачињен од 20cm песка, 20 шљунка, 10cm
туцаника и 15cm асфалта као завршни слој.
Обрачун по m²
Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон

Јед.
мере:

Кол.:

m1

134,90

m1

4,00

m1
m1

1,00
12,00
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део ка ул. Петефи Шандора
Јед. цена
без ПДВ-а:

Укупна
цена
без ПДВ-а:

в)
4

5

Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну канализацију
(ров правоугаоног облика), за плагање
канализационих цеви, и за проширење рова за
шахтове, (шахт Ø1000mm). Ценом предвидети
потребно црпљење воде.За ископ преко 1,5m
предвидети разупирање рова челичном оплатом.

m1

37,00

- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹

m3
m3

128,18
54,93

m1

107,90

m3

81,05

m3

95,45

m3

449,93

m3

87,67

kom

1,00

m1
m1

135,00
36,00

6

7

8

9

10
11

Набавка, насипање, планирање и набијање
песка: испод д=10cm око и изнад цеви д=20cm
фекалне канализације у слојевима од 20cm до
збијености по Проктору 95% као и доказ
постигнутог квалитета радова. На делу испод
коловоза и колских улаза ров у потпуности
насути песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из
ископа.Затрпавање се врши у слојевима од
20cm.Материјал се ручно збија до збијености
МС=2,5-3,0kN/cm2.Број и места испитивања
збијености одређује надзорни орган .
Обрачун по m³
Разупирање страница рова.Јединичном ценом је
предвиђен материјал рад на монтажи и
демонтажи подграде. Обрачунска висина
подграде је од дна рова до 20cm изнад нивоа
терена. Обрачун по m2 постављене и
демонтиране подграде.
Обрачун по m²
Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван
градилишта на депонију до 5 km, са
разастирањем и грубим планирањем на депонији.
Обрачун по m².
Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.
Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви
према датој нивелети из пројекта.Пре уградње
цеви визуелно прегледати и након тога спојити.
Цев мора целом својом дужином лежати на слоју
песка. Цеви се постављају у нагибу према
пројекту са тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹

а)
б)
12

Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда полумонтажних
ревизионих шахтова.Јединичном ценом је
обухваћено следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу радне
јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део шахта
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- Израде темељног дела шахта од набијеног
бетона МБ20 који се састоји од плоче кружног
облика пречника 130cm, дебљине 30cm, и зида
цилиндричног облика дебљине 20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ монтажних
прстенова унутрашњег пречника 100cm, дебљина
зида износи 10cm.Фуге се малтеришу цеметним
водонепропусним малтером са обе стране
- Набавка, допремање и уграђивање поклопне
монтажне АБ плоче дебљине 15cm.
- Набавка допремање и уграђивање ливено гвозденог поклопца пречника 600mm, носивости
250kN, са израдом бетонског прстена за
корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица од
ливеног гвожђа помоћу полимер - малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање извшити
тако да не дође до додатног оштећења
цеви.Пролаз цеви кроз зид се остварује помоћу
"PVC" уводника за шахт који се са спољне стране
намаже лепилом и поспе песком.
а)
б)
15

а)
б)
16

17

18

19

просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
Набавка, уградња и монтажа ливено гвоздених
шахтовских поклопаца заједно са рамом, (за
средњи саобраћај).

kom

4,00

kom

4,00

kom

4,00

kom

4,00

Обрачун по m²
Поправка колских улаза и тротоара се ради од
а.б. МБ-20 дебљине 15cm армиран са мрежастом
арматуром Q-181 изнад слоја шљунка од 10cm.

m²

37,00

Обрачун по m²
Испитивање канализационе мреже. У договору са
пројектантом извршити испитивање целокупне
мреже или део по део. Отворе задихтовати, осим
висински највиших и мрежу напунити водом.
Под задатим притиском мрежу држати најмање
три часа. Извршити преглед и саставити записник
који потписују надзор и руководилац радова.
Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе
цевовода. Потврду и копију плана доставити
Инвеститору.
Обрачун по m¹

m²

13,00

m1

134,90

m1

134,90

носивости од 125kN
Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.
Поправка коловозне конструкције од асфалта
која садржи слој АБ11 д=4cm, БНС32А д=7cm и
туцаника 0-31,5 од 25cm. Обрачунска ширина је
шира од рова за 0.20m са обе стране рова.

Укупно:
ПДВ (20%):
Укупно са ПДВ-ом:
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VI
Р.
бр:
1

2

3

а)
б)
в)
4

5

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА у ул. Бригадира Ристића

Опис позиције:
Снимање и обележавање трасе фекалне
канализације, са крчењем терена у ширини од
2,00m
Обрачун по m1
Откривање тачног положаја подземних
уличних инсталација шлицовањем на траси
канализације. Шлицевање се врши на местима
која одређује надзорни орган и власник
постојећих инсталација. Ров је ширине 0,40m
потребне дужине и дубине.
Обрачун по m1
Пресецање, рушење, превоз шута као и
довођење у првобитно стање, пешачких стаза,
колских улаза и коловоза на траси канализације.
-Тротоар израдити од набијеног бетона МБ-20
дебљине 10cm на слоју шљунка од 10cm. Колски улаз је урађен од набијеног бетона МБ20 дебљине 15cm на тампон шљунку од 15cm. Коловоз је носивости за средњи саобраћај
сачињен од 20cm песка, 20 шљунка, 10cm
туцаника и 15cm асфалта као завршни слој.
Обрачун по m²
Тротоар-бетон
Колски улаз-бетон
Коловоз-асфалт
Ископ земље III кат. За фекалну канализацију
(ров правоугаоног облика), за плагање
канализационих цеви, и за проширење рова за
шахтове, (шахт Ø1000mm). Ценом предвидети
потребно црпљење воде.За ископ преко 1,5m
предвидети разупирање рова челичном оплатом.
- машински 70 %
- ручно 30 %
Планирање дна рова са тачношћу ±1.0cm.
Обрачун по m¹

Јед.
мере:

Кол.:

m1

121,40

m1

5,00

m1
m1
m1

1,00
14,00
15,00

m3
m3

94,30
40,42

m1

97,14

m3

72,97

m3

55,79

6

7

Набавка, насипање, планирање и набијање
песка: испод д=10cm око и изнад цеви д=20cm
фекалне канализације у слојевима од 20cm до
збијености по Проктору 95% као и доказ
постигнутог квалитета радова. На делу испод
коловоза и колских улаза ров у потпуности
насути песком.
Обрачун по m3.
Затварање рова материјалом из
ископа.Затрпавање се врши у слојевима од
20cm.Материјал се ручно збија до збијености
МС=2,5-3,0kN/cm2.Број и места испитивања
збијености одређује надзорни орган .
Обрачун по m³
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део ка ул. Владе Колара
Јед. цена
без ПДВ-а:

Укупна
цена
без ПДВ-а:

8

9

10
11

Разупирање страница рова.Јединичном ценом
је предвиђен материјал рад на монтажи и
демонтажи подграде. Обрачунска висина
подграде је од дна рова до 20cm изнад нивоа
терена. Обрачун по m2 постављене и
демонтиране подграде.
Обрачун по m²
Утовар, одвоз и истовар вишка земље ван
градилишта на депонију до 5 km, са
разастирањем и грубим планирањем на
депонији. Обрачун по m².
Обрачун по m³
Израда прикључка на постојећи колектор
Обрачун по комаду.

m3

337,58

m3

78,93

kom

1,00

m1
m1

121,00
27,00

kom

3,00

kom

3,00

Набавка, транспорт и уградња "PVC" цеви
према датој нивелети из пројекта.Пре уградње
цеви визуелно прегледати и након тога спојити.
Цев мора целом својом дужином лежати на
слоју песка. Цеви се постављају у нагибу према
пројекту са тачношћу ± 0,5cm.
Обрачун по m¹

а)
б)
12

Ø 250
Ø 200
Набавка материјала и израда полумонтажних
ревизионих шахтова.Јединичном ценом је
обухваћено следеће:
- Додатни земљ. радови на проширењу радне
јаме
- Израда тампонског слоја од шљунка д=8cm.
- Израда потребне оплате за доњи део шахта
- Израде темељног дела шахта од набијеног
бетона МБ20 који се састоји од плоче кружног
облика пречника 130cm, дебљине 30cm, и зида
цилиндричног облика дебљине 20cm
- Набавка, допремање и уградња АБ монтажних
прстенова унутрашњег пречника 100cm,
дебљина зида износи 10cm.Фуге се малтеришу
цеметним водонепропусним малтером са обе
стране
- Набавка, допремање и уграђивање поклопне
монтажне АБ плоче дебљине 15cm.
- Набавка допремање и уграђивање ливено гвозденог поклопца пречника 600mm,
носивости 250kN, са израдом бетонског прстена
за корекцију.
- Набавка материјала и уградња пењалица од
ливеног гвожђа помоћу полимер - малтера
- Просецање цеви у шахту, просецање извшити
тако да не дође до додатног оштећења
цеви.Пролаз цеви кроз зид се остварује помоћу
"PVC" уводника за шахт који се са спољне
стране намаже лепилом и поспе песком.

а)
б)

просечне дубине до 1.20m
Обрачун по комаду.
просечне дубине до 1.20 - 2,20 m
Обрачун по комаду.
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15

Набавка, уградња и монтажа ливено
гвоздених шахтовских поклопаца заједно са
рамом, (за средњи саобраћај).

а)

носивости од 125kN
Обрачун по комаду.
носивости од 250kN
Обрачун по комаду.

б)
16

kom

3,00

kom

3,00

Обрачун по m²
Поправка колских улаза и тротоара се ради од
а.б. МБ-20 дебљине 15cm армиран са мрежастом
арматуром Q-181 изнад слоја шљунка од 10cm.

m²

15,00

Обрачун по m²
Испитивање канализационе мреже. У договору
са пројектантом извршити испитивање
целокупне мреже или део по део. Отворе
задихтовати, осим висински највиших и мрежу
напунити водом. Под задатим притиском мрежу
држати најмање три часа. Извршити преглед и
саставити записник који потписују надзор и
руководилац радова.
Обрачун по m1
Геодетско снимање и картирање трасе
цевовода. Потврду и копију плана доставити
Инвеститору.
Обрачун по m¹

m²

15,00

m1

121,40

m1

121,40

Поправка коловозне конструкције од асфалта
која садржи слој АБ11 д=4cm, БНС32А д=7cm и
туцаника 0-31,5 од 25cm. Обрачунска ширина је
шира од рова за 0.20m са обе стране рова.

17

18

19

Укупно:
ПДВ (20%):
Укупно са ПДВ-ом:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА:
I
II
III
IV
V
VI
I -VI

у дин.
без ПДВ-а:

у дин.
са ПДВ-ом:

ул. ВЛАДЕ КОЛАРА:
ул. М.ЧИПЛИЋА од П.Шандора до
В.Колара:
ул. ТАПАИ ШАНДОРА слив ка ул.
П.Шандора:
ул. ТАПАИ ШАНДОРА слив ка ул.
В.Колара:
ул. БРИГАДИРА РИСТИЋА слив ка
ул. П. Шандора
ул. БРИГАДИРА РИСТИЋА део ка
ул. Владе Колара
УКУПНО без ПДВ-а и са ПДВ-ом:

Словима (укупна понуђена цена са ПДВ-ом):
______________________________________________________________________________________________
- Начин, рок и услови плаћања: Аванс обавезан у висини од 50% без ПДВ-а укупно уговорене вредности
након закључења уговора, а у року до 45 дана од дана пријема уредног предрачуна за плаћање аванса, изјаве о
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наменском коришћењу аванса, банкарске гаранције за повраћај аванса са ПДВ-ом, банкарске гаранције за добро
извршење посла и уговорене полисе осигурања, а остатак наручилац ће плаћати:
- до 40 % укупно уговорене вредности по привременим ситуацијама (без ПДВ-а), сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у
року до 45 дана од дана пријема оверене привремене ситуације од стране Наручиоца,
- остатак у износу од минимум 10% укупно уговорене вредности по окончаној ситуацији (без ПДВ-а),
сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од
стране стручног надзора, пријема банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, оверене
ситуације, потписаног и овереног Записника о примопредаји радова и коначног обрачуна, у року до 45 дана од
дана пријема наведене документације;

- Место извођења радова: Нови Бечеј, у улицама: Владе Колара, Милоје Чиплића (од ул. Петефи Шандора
до улице Владе Колара), Тапаи Шандора (део ка улици Петефи Шандора и део ка улици Владе Колара) и
Бригадира Ристића (део ка улици Петефи Шандора и део ка улици Владе Колара);

- Рок почетка радова: по закључењу уговора и увођењу извођача радова у посао;
- Рок завршетка радова: ______ календарских дана (не може бити дужи од 120 календарских дана,
рачунајући од дана увођења извођача радова у посао, а који се у случају лоших временских услова, који не
дозвољавају извођење радова, може продужити за исти број дана колико су такви временски услови и трајали, одн.
онолико дана колико је то наведено у грађевинској књизи, овереној од стране стручног надзорног органа);
Понуђени рок завршетка радова, Наручилац ће користити као други подкритеријум уколико након оцењивања
и рангирања понуда, постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.

- Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал: Гарантни рок за изведене радове је
најмање 2 године, и рачуна се од дана извршене примопредаје радова, потписивања записника о примопредаји
радова и предаје банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.
Гарантни рок за уграђени материјал мора бити у складу са условима произвођача и тече од дана извршене
примопредаје радова, потписивања записника о примопредаји радова и предаје банкарске гаранције за отклањање
грешака у гарантном року.
Отклањању недостатка у гарантном року на изведеним радовима и употребљеном материјалу, Извођач мора
да приступи у року од 5 дана.

- Рок важења понуде: _____ дана (рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, и не
може бити краћи од 60). У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (на пр. око, оквирно, од – до, и
сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

- Други захтеви наручиоца: Извођач радова је дужан да најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора
о свом трошку осигура све радове, објекат и раднике према важећим прописима о осигурању са роком важења за цео
период извођења радова, и да полису осигурања у оригиналу или овереној копији, достави наручиоцу.
Извођач радова је дужан да најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену
копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека
уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

- Остало:
У предметном поступку јавне набавке подношење понуде са варијантама није допуштено. Понуђач је у обавези да
да понуду за сваку позицију обрасца Понуде за предметну набавку, у супротном понуда биће одбијена као
неодговарајућа. Понуђени радови су у складу са захтевима Наручиоца, према предмеру радова и техничким
карактеристикама набавке. Добра - материјал која ће понуђач употребити у реализацији набавке, морају бити нова,
технички исправна, карактеристика наведених у обрасцу Предмера радова, без оштећења и производних недостатака.
Уз понуду понуђач прилаже доказе, обрасце и табеле тражене Конк. документацијом. Понуђач у свему прихвата
услове из Позива и Конк. документације, а који су дати ради припремања Понуде.
Вредност радова понуђач је утврдио на бази јединичних цена без ПДВ-a (на основу цене материјалa, радне
снаге, енергената, транспорта и др. елемената који су важили на тржишту у време давања понуде) и
планираних количина радова;
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Датум:___________ 2017. год.

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача:
___________________________

Напомена: У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити све трошкове које
има у реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове материјала, радне снаге,
енергената, транспорта и друге трошкове).
Наручилац неће признати извођачу радова никакве додатне трошкове.
Понуђач попуњава образац понуде, по позицијама наводи понуђену јединичну и укупну цену без ПДВ-а, укупну
понуђену цену набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Укупну понуђену цену са ПДВ-ом понуђач наводи и текстуално,
наводи рок завршетка радова у оквиру крајњег рока за завршетак радова, као и ро к ва жења по ну де,
наведене услове потврђује и потписује одговорно лице понуђача и оверава печатом, чиме се потврђује да су
подаци који су у обрасцу понуде наведени, тачни.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IX 2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Комисија наручиоца је за јавну набавку радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације
у Новом Бечеју „Шушањски слив“, ЈН број IV 04-404-34/2017, према предмеру радова и техничким
карактеристикама набавке, припремила Образац понуде и структуре цене у ком су наведени
основни елементи понуђене цене, како јединична, тако и укупна цена без ПДВ-а по позицијама, тако
и укупна понуђена цена набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом, те се сходно одредбама чл. 12. став 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), сматра да је
сачињен Образац структуре цене за предметну набавку.
Сходно одредбама чл. 12. став 1. тачка 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“, број 86/2015), а с обзиром на чињенице да је Наручилац одредио да у цену набавке
треба урачунати све трошкове набавке које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и
који терете предметну набавку (трошкове материјала, радне снаге, енергената, трошкове транспорта
и друге трошкове), да су јединичне цене утврђене су на основу цена које су важиле на тржишту у
моменту давања понуде (цене материјалa, радне снаге, енергената и др. елемената) и да понуђене
јединичне цене морају бити фиксне и непроменљиве током извршења уговора, не подлежу обрачуну
разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога, тј. да наручилац није дао могућност
усклађивања цена током трајања уговора, те је Комисија припремила ово Образложење.
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