ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-3-2/2019
Изградња магистралног цевовода Лучка Река-Јавор

ЈКП ,ИВАЊИЦА’’

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-3-2/2019

Извођење радова на изградњи деонице крака главног
магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у
оквиру система за снабдевање водом Ивањице и
пратећих насеља

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

26.08.2019.године до 12,00 часова

Јавно отварање:

26.08.2019.године у 12,30 часова

ИВАЊИЦА, АВГУСТ 2019.ГОДИНЕ
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл.
2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
Републике Србије” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 1-3-2/2019 деловодни број Одлуке 1-1-3-2-1/19 од
12.08.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1-1-32-2/19 од 12.08.2019.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - Извођење радова на изградњи
деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор
у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља
ЈН бр.1-3-2/2019

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се
попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2. Закона
Списак изведених радова
Образац потврде референтних наручилаца
Образац изјаве понуђача о посети локације на којој
се изводе радови који су предмет јавне набавке
Образац изјаве понуђача о цевима за уградњу
Предмер и предрачун
Техничка документација и планови
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП ''Ивањица'' Ивањица
Адреса: ул. Милинка Кушића бр. 61, 32250 Ивањица
Интернет страница: jkpivanjica.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, за
обављање делатности у области водопривреде.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1-3-2/2019 су радови на изградњи деонице крака
главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за
снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Добривоје Поповић
Е-mail адреса: jakopko@mts.rs
телефон/телефакс: (032) 664-170 у периоду од 7,00-15,00 часова
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1-3-2/2019 су радови на изградњи деонице крака
главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за
снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи цевовода за
воду и канализацију - 45231300-8
2. Партије
Набавка није обликована у партијама, већ је обликована као јединствена
набавка.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у

складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да

је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:
1.1 да је у периоду од претходне три обрачунске године (2016, 2017. и
2018.године) остварио пословне приходе и укупној вредности већој од
100.000.000 динара без ПДВ-а,
1.2 да му нису били блокирани пословни рачуни за последњих 6
месеци до дана објављивања позива за подношење понуда односно
до дана 15.08.2019.године;
1.3 да је у периоду од претходне две обрачунске године (2017. и
2018.године) пословао позитивно;
1.4 да је у претходне три календарске године (2016, 2017. и
2018.године) реализовао уговоре о извођењу радова на
инсталацијама
спољних
водовода
као
дела
комуналне
инфраструктуре у укупној вредности већој од 5.000.000 динара без
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ПДВ-а, од чега вредност радова изведених на основу минимално
једног уговора мора износити најмање 1.000.000 динара без ПДВ-а.
Уколико је део радова изведен пре 2016.године, уважиће се и
њихова вредност уколико је исказана у окончаној ситуацији која
је испостављена у захтеваном трогодишњем периоду. Уколико
радови нису у целости извршени, уважиће се и вредност
делимично изведених радова по привременим ситуацијама, уз
испуњавање осталих услова. Уколико у овом поступку понуђач
или члан групе понуђача доказује испуњеност услова
реализацијом уговора закљученим у својству члана групе
понуђача или подизвођача или уговора у којем је наступао са
подизвођачем, признаје се вредност радова које је само он
извео, а не и вредност радова које су извели други чланови
групе, извођач или подизвођач.
2) располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:
2.1. да има у радном односу најмање 10 запослених за месец
април 2019.године;
2.2. да има у радном односу на неодређено време најмање 1
дипломираног грађевинског инжењера носиоца важеће лиценце
Инжењерске коморе Србије 413 или 414;
2.3. да има у радном односу или ангажованог на основу другог
уговора најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера носиоца
важеће лиценце Инжењерске коморе Србије 314;
2.4 да располаже са следећом техничком опремом:
-

најмање 1 багер точкаш масе минимално 15 t - у власништву,
најмање 1 виброплоча - у власништву,
најмање 1 вибронабијач - у власништву,
најмање 1 кипер носивости од најмање 15 t - у власништву,
најмање 1 теретно возило за превоз опреме и радника - у
власништву,
најмање 1 мини багер на гуменим гусеницама тежине минимално 3
t - у власништву,
најмање 1 хидраулични чекић за багер минималне тежине 500 kg у власништву,
најмање 1 електроагрегат минималне снаге 15 kW - у власништву,
најмање 1 ваздушни компресор минималног капацитета 8 m3/min у власништву,
најмање 1 пумпа за црпљење воде минималне снаге 1,5 kW - у
власништву,
најмање 1 машина за варење полиетиленских цеви - у власништву,
најмање 1 нивелир са летвом - у власништву,
најмање 1 компресор – право коришћења по било ком основу;
најмање 1 первибратор – право коришћења по било ком основу.
2.5. да цеви које ће се уградити приликом изградње магистралног
цевовода буду од одговарајућег материјала, квалитета и
усаглашене са стандардима.
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1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно уз следеће
изузетке:
1.4.1 овлашћени члан групе понуђача мора испуњавати услов да је у
периоду од претходне три обрачунске године (2016, 2017. и
2018.године) остварио приходе и укупној вредности већој од
50.000.000 динара без ПДВ-а;
1.4.2 сваки члан групе понуђача мора испуњавати услов да му нису
били блокирани пословни рачуни за последњих 6 месеци до дана
објављивања позива за подношење понуда односно до дана
15.08.2019.године осим члана групе понуђача који је основан у току
периода од 6 месеци до дана објављивања позива за подношење
понуда који мора испуњавати услов да му нису блокирани пословни
рачуни до дана објављивања позива за подношење понуда односно
до дана 15.08.2019.године;
1.4.3 сваки члан групе понуђача мора испуњавати услов да је у
периоду од претходне две обрачунске године (2017. и 2018.године)
пословао позитивно осим члана групе понуђача који је основан у току
2018.године који мора испуњавати услов да је пословао позитивно у
току 2018.године и члана групе понуђача који је основан у току
2019.године који не мора испуњавати овај услов.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи
и од осталих понуђача.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа. Понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач није дужан да доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона уколико је уписан у регистар понуђача у складу са
одредбама члана 78. Закона, нити је дужан да доказује испуњеност истих
обавезних услова за члана групе понуђача и подизвођача који су уписани у
регистар понуђача.
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.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, у
случају када наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
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најповољнија односно другог понуђача, понуђач доказује достављањем
следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда);
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 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; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, у
случају када наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1.2.1.1.1. биланса успеха за 2016, 2017. и 2018.годину. Предузетници који
порез на доходак грађана плаћају на паушално утврђен приход, као доказ
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достављају образац КПО - Пословна књига о оствареном промету паушално
опорезованих обвезника за доказивање испуњености додатних услова
остварених пословних прихода и позитивног пословања;
1.2.1.1.2. потврде Народне банке Србије да му нису били блокирани
пословни рачуни за последњих 6 месеци до дана објављивања позива за
подношење понуда;
1.2.1.1.3. биланса успеха за 2017. и 2018.годину. Предузетници који порез
на доходак грађана плаћају на паушално утврђен приход, као доказ достављају
образац КПО - Пословна књига о оствареном промету паушално опорезованих
обвезника за доказивање испуњености додатних услова остварених пословних
прихода и позитивног пословања;
1.2.1.1.4. списка изведених радова на инсталацијама спољних водовода
као дела комуналне инфраструктуре у укупној вредности већој од 5.000.000
динара без ПДВ-а, од чега вредност радова изведених на основу минимално
једног уговора мора износити најмање 1.000.000 динара без ПДВ-а, са
подацима из обрасца XI конкурсне документације уз потврду издату и
потписану од стране сваког наведеног наручиоца на обрасцу XII конкурсне
документације, и фотокопија уговора и ситуација за све изведене радове са
списка, у претходнe три календарске године (2016, 2017. и 2018.године). У
случају да у овом поступку понуђач или члан групе понуђача доказује
испуњеност услова реализацијом уговора закљученим у својству члана
групе понуђача или подизвођача или уговора у којем је наступао са
подизвођачем, уз остале доказе, дужан је да достави и изјаве осталих
чланова групе, извођача односно подизвођача, које се подударају, о
вредности радова које је извео понуђач који доказује испуњеност услова;
1.2.2.2.1. фотокопије извода из електронске базе података Пореске
управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) из појединачне пореске пријаве за порез
и доприносе по одбитку за обрачунски период - месец април 2019.године којим
понуђач доказује да има најмање 10 запослених;
1.2.2.2.2. фотокопије личне лиценце 413 или 414 са потврдом
Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца
подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата
лиценца није одузета, заједно са доказима о радном статусу: фотокопије
уговора о раду;
1.2.2.2.3. фотокопије личне лиценце 314 са потврдом Инжењерске
коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан
Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није
одузета, заједно са доказима о радном статусу: фотокопије уговора о раду
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених
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послова или други уговор о ангажовању на извођењу радова који су предмет
ове јавне набавке);
1.2.2.2.4.
-

за најмање 1 багер точкаш масе минимално 15 t - одштампаних
података из саобраћајне дозволе очитавањем читача саобраћајних
дозвола и фотокопије важеће полисе осигурања;

-

за најмање 1 виброплочу – фотокопије књиговодствене картице
основног средства или извода из главне књиге (од било којег
датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2018.године или фотокопије рачуна о куповини;

-

за најмање 1 вибронабијач – фотокопије књиговодствене картице
основног средства или извода из главне књиге (од било којег
датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2018.године или фотокопије рачуна о куповини;

-

за најмање 1 кипер носивости од најмање 15 t - одштампаних
података из саобраћајне дозволе очитавањем читача саобраћајних
дозвола и фотокопије важеће полисе осигурања;

-

за најмање 1 теретно возило за превоз опреме и радника одштампаних података из саобраћајне дозволе очитавањем
читача саобраћајних дозвола и фотокопије важеће полисе
осигурања;

-

за најмање 1 мини багер на гуменим гусеницама тежине
минимално 3 t – фотокопије књиговодствене картице основног
средства или извода из главне књиге (од било којег датума) или
фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године или
фотокопије рачуна о куповини. Поред наведених доказа који се
достављају алтернативно, понуђач доставља произвођачку
спецификацију или другу потврду за доказивање тежине багера
укључујући или фотографију спецификације;

-

за најмање 1 хидраулични чекић за багер минималне тежине 500
kg – фотокопије књиговодствене картице основног средства или
извода из главне књиге (од било којег датума) или фотокопије
пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године или фотокопије
рачуна о куповини. Поред наведених доказа који се достављају
алтернативно, понуђач доставља произвођачку спецификацију или
другу потврду за доказивање тежине хидрауличног чекића или
фотографију спецификације;

-

за најмање 1 електроагрегат минималне снаге 15 kW – фотокопије
књиговодствене картице основног средства или извода из главне
књиге (од било којег датума) или фотокопије пописне листе са
стањем на дан 31.12.2018.године или фотокопије рачуна о
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куповини. Поред наведених доказа који се достављају
алтернативно, понуђач доставља произвођачку спецификацију или
другу потврду за доказивање снаге електроагрегата или
фотографију спецификације;
-

за најмање 1 ваздушни компресор минималног капацитета 8
m3/min – фотокопије књиговодствене картице основног средства
или извода из главне књиге (од било којег датума) или фотокопије
пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године или фотокопије
рачуна о куповини. Поред наведених доказа који се достављају
алтернативно, понуђач доставља произвођачку спецификацију или
другу потврду за доказивање капацитета ваздушног компресора
или фотографију спецификације;

-

за најмање 1 пумпу за црпљење воде минималне снаге 1,5 kW –
фотокопије књиговодствене картице основног средства или извода
из главне књиге (од било којег датума) или фотокопије пописне
листе са стањем на дан 31.12.2018.године или фотокопије рачуна
о куповини. Поред наведених доказа који се достављају
алтернативно, понуђач доставља произвођачку спецификацију или
другу потврду за доказивање снаге пумпе или фотографију
спецификације;

-

за најмање 1 машину за варење полиетиленских цеви –
фотокопије књиговодствене картице основног средства или извода
из главне књиге (од било којег датума) или фотокопије пописне
листе са стањем на дан 31.12.2018.године или фотокопије рачуна
о куповини;

-

за најмање 1 нивелир са летвом – фотокопије књиговодствене
картице основног средства или извода из главне књиге (од било
којег датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2018.године или фотокопије рачуна о куповини;

-

за најмање 1 компресор – фотокопије књиговодствене картице
основног средства или извода из главне књиге (од било којег
датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2018.године или фотокопије рачуна о куповини за компресор
у власништву односно фотокопије уговора који доказује правни
основ коришћења;

-

за најмање 1 первибратор – фотокопије књиговодствене картице
основног средства или извода из главне књиге (од било којег
датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2018.године или фотокопија рачуна о куповини за
первибратор у власништву односно фотокопије уговора који
доказује правни основ коришћења;
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1.2.2.2.5.
-

ISO 9001:2015 сертификата за произвођача за систем менаџмента
квалитетом,

-

извештаја о испитивању здравствене исправности PE цеви,
издатих искључиво од стране Завода за јавно здравље или другог
домаћег акредитованог тела (акредитоване лабораторије). документ не може бити старији од годину дана од датума
објављивања позива за подношење понуда;

-

атеста произвођача
полиетиленске цеви;

-

декларације о усаглашености да су полиетиленске цеви
произведене у складу са стандардом SRPS EN 12201-2, оверене и
потписане од стране овлашћеног лица произвoђача;

-

извештаја о испитивању отпорности према дуготрајном
унутрашњем притиску према стандарду EN ISO 1167-1 за
полиетиленске цеви за притисак NP 10, документ не може бити
старији од годину дана од датума објављивања позива за
подношење понуда;

-

извештаја о мерењу димензија цеви за полиетиленске цеви према
стандарду EN ISO 3126 - документ не може бити старији од годину
дана од датума објављивања позива за подношење понуда;

-

извештаја о одређивању затезних својстава за полиетиленске цеви
према стандарду EN ISO 6259-3 – документ не може бити старији
од годину дана од датума објављивања позива за подношење
понуда;

-

каталога произвођача (или извода каталога).

сировине

за

материјал

PE

100
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
3.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________ у поступку јавне
набавке радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу
Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља
број 1-3-2/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на територији
стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);
4) Понуђач испуњава додатне услове:
1) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:
1.1 у периоду од претходне три обрачунске године (2016, 2017. и
2018.године) остварио је пословне приходе и укупној вредности већој од
100.000.000 динара без ПДВ-а;
1.2 нису му били блокирани пословни рачуни за последњих 6 месеци до
дана објављивања позива за подношење понуда односно до дана
15.08.2019.године;
1.3 у периоду од претходне две обрачунске године (2017. и 2018.године)
пословао је позитивно;
1.4 у претходне три календарске године (2016, 2017. и 2018.године)
реализовао је уговоре о извођењу радова на инсталацијама спољних
водовода као дела комуналне инфраструктуре у укупној вредности већој од
5.000.000 динара без ПДВ-а, од чега је вредност радова изведених на
основу минимално једног уговора износила најмање 1.000.000 динара без
ПДВ-а.
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2) располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:
2.1. има у радном односу најмање 10 запослених за месец април
2019.године;
2.2. има у радном односу на неодређено време најмање 1 дипломираног
грађевинског инжењера носиоца важеће лиценце Инжењерске коморе
Србије 413 или 414;
2.3. има у радном односу или ангажованог на основу другог уговора
најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера носиоца важеће
лиценце Инжењерске коморе Србије 314;
2.4. располаже са следећом техничком опремом:
-

најмање 1 багер точкаш масе минимално 15 t - у власништву,
најмање 1 виброплоча - у власништву,
најмање 1 вибронабијач - у власништву,
најмање 1 кипер носивости од најмање 15 t - у власништву,
најмање 1 теретно возило за превоз опреме и радника - у власништву,
најмање 1 мини багер на гуменим гусеницама тежине минимално 3 t власништву,
најмање 1 хидраулични чекић за багер минималне тежине 500 kg власништву,
најмање 1 електроагрегат минималне снаге 15 kW - у власништву,
најмање 1 ваздушни компресор минималног капацитета 8 m3/min власништву,
најмање 1 пумпа за црпљење воде минималне снаге 1,5 kW власништву,
најмање 1 машина за варење полиетиленских цеви - у власништву,
најмање 1 нивелир са летвом - у власништву,
најмање 1 компресор – право коришћења по било ком основу;
најмање 1 первибратор – право коришћења по било ком основу.

у
у
у
у

2.5. цеви које ће се уградити приликом изградње магистралног цевовода
су од одговарајућег материјала, квалитета и усаглашене су са
стандардима.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Страна 15/59

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-3-2/2019
Изградња магистралног цевовода Лучка Река-Јавор

3.2. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступници понуђача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Група понуђача чији је носилац посла, одређен Споразумом о заједничком наступу,
_____________________________________________ у поступку јавне набавке радова
на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор
у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља број 1-3-2/2019,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Чланови групе понуђача су регистровани код надлежног органа, односно
уписани у одговарајући регистар;

2) Чланови групе понуђача и њихови законски заступници нису осуђивани
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;

3) Чланови групе понуђача су измирили доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на територији
стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);

4) Група понуђача испуњава додатне услове:
1) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:
1.1 у периоду од претходне три обрачунске године (2016, 2017. и
2018.године) остварила је пословне приходе и укупној вредности већој од
100.000.000 динара без ПДВ-а, а од тога је овлашћени члан групе понуђача
у истом периоду остварио приходе и укупној вредности већој од 50.000.000
динара без ПДВ-а;
1.2 ниједном члану групе понуђача нису били блокирани пословни рачуни за
последњих 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда
односно до дана 15.08.2019.године;
1.3 сви чланови групе понуђача су у периоду од претходне две обрачунске
године (2017. и 2018.године) пословали позитивно;
1.4 у претходне три календарске године (2016, 2017. и 2018.године)
реализовали су уговоре о извођењу радова на инсталацијама спољних
водовода као дела комуналне инфраструктуре у укупној вредности већој од
5.000.000 динара без ПДВ-а, од чега је вредност радова изведених на
основу минимално једног уговора износила најмање 1.000.000 динара без
ПДВ-а.
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2) располажу довољним техничким и кадровским капацитетом и то:
2.1. имају у радном односу најмање 10 запослених за месец април
2019.године;
2.2. имају у радном односу на неодређено време најмање 1
дипломираног грађевинског инжењера носиоца важеће лиценце
Инжењерске коморе Србије 413 или 414;
2.3. имају у радном односу или ангажованог на основу другог уговора
најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера носиоца важеће
лиценце Инжењерске коморе Србије 314;
2.4 располажу са следећом техничком опремом:
-

најмање 1 багер точкаш масе минимално 15 t - у власништву,
најмање 1 виброплоча - у власништву,
најмање 1 вибронабијач - у власништву,
најмање 1 кипер носивости од најмање 15 t - у власништву,
најмање 1 теретно возило за превоз опреме и радника - у власништву,
најмање 1 мини багер на гуменим гусеницама тежине минимално 3 t власништву,
најмање 1 хидраулични чекић за багер минималне тежине 500 kg власништву,
најмање 1 електроагрегат минималне снаге 15 kW - у власништву,
најмање 1 ваздушни компресор минималног капацитета 8 m3/min власништву,
најмање 1 пумпа за црпљење воде минималне снаге 1,5 kW власништву,
најмање 1 машина за варење полиетиленских цеви - у власништву,
најмање 1 нивелир са летвом - у власништву,
најмање 1 компресор – право коришћења по било ком основу;
најмање 1 первибратор – право коришћења по било ком основу.

у
у
у
у

2.5. цеви које ће се уградити приликом изградње магистралног цевовода
су од одговарајућег материјала, квалитета и усаглашене су са
стандардима.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

_____________________
_____________________
Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача.
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3.3. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________
у
поступку
јавне набавке радова на изградњи деонице крака главног магистралног
цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом
Ивањице и пратећих насеља број 1-3-2/2019, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на
територији стране државе, односно у супротном уписати назив
стране државе);
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији са назнаком ''Понуда за јавну набавку радова на изградњи
магистралног цевовода - НЕ ОТВАРАТИ'' на адресу ЈКП ,ИВАЊИЦА’’
ИВАЊИЦА, ул.Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, сваког радног дана од
7,00 до 15,00 часова. Понуђач је дужан да на полеђини коверте односно кутије
назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе, адресе, телефоне и контакт особе свих учесника у
заједничкој понуди.
Крајњи рок за достављање понуда је 26.08.2019.године,
часова. Понуде које стигну после наведеног рока
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати
поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са
иста поднета неблаговремено.

и то до 12,00
сматраће се
и по окончању
назнаком да је

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
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и
техничким условима који важе у Републици Србији.
Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све
прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена и потписана од
стране одговорног лица понуђача.
Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ
потписан од стране одговорног лица.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца
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који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе
потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити
попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима
Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица, у свему у складу са Конкурсном документацијом.
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни и парафира овлашћено
лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све
елементе уговора. Група понуђача може да се определи да сваку страну
Модела уговора потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати сваку страну
Модела уговора, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. У случају
да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује стране Модела
уговора, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира.
Обавезни саставни делови понуде понуђача:
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ДОКУМЕНТИ
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке (Образац 3.1. за самосталну понуду односно Образац 3.2. за
заједничку понуду). Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за сваког
подизвођача доставља посебно попуњен Образац 3.3.
Попуњен и потписан образац понуде (Образац V)
Попуњен и потписан модел уговора (Образац VI)
Попуњен и потписан образац структуре цене са упутством како да се
попуни (Образац VII)
Попуњен и потписан образац изјаве о независној понуди (Образац IX)
Попуњен и потписан образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2. закона (Образац X)
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке (у случају заједничке понуде)
Образац изјаве понуђача о посети локације на којој се изводе радови
који су предмет јавне набавке (Образац XIII)
Образац изјаве понуђача о цевима за уградњу (Образац XIV)
Динамички план
Предмер и предрачун
Страна 20/59

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-3-2/2019
Изградња магистралног цевовода Лучка Река-Јавор

Наручилац ће одбити понуду због битних недостатака уколико понуђач не
достави неки од овде набројаних обавезних саставних делова понуде
понуђача.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована у партијама, већ је обликована као јединствена
набавка.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим
обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву биће припремљено,
означено и достављено, на начин који је одређен за подношење понуде, са
ознаком на коверти “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив
понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ радова на изградњи магистралног цевовода НЕ ОТВАРАТИ, на адресу ЈКП ,ИВАЊИЦА’’ ИВАЊИЦА, ул.Милинка Кушића
бр.61, 32250 Ивањица, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.
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.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека крајњег
рока за подношење.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
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У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу. Уколико ангажује подизвођача, понуђач је
дужан да наведе у својој понуди 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 у
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
Сва доспела потраживања Наручилац ће преносити искључиво понуђачу.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора;
али и податке о:
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
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2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
3) понуђачу који ће испостављати ситуације;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) понуђачу који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне
документације.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу
са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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
Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде тражено авансно
плаћање одбиће се као неприхватљива.
Плаћање се врши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу
изведених радова и јединичних цена из понуде, и то у року од 45 дана од дана
испостављања сваке ситуације.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана извршене примопредаје
радова.
9.3. Захтев у погледу места извођења радова
Место извођења радова – насеље Лучка Река у Ивањици.
9.4. Захтев у погледу рока извођења радова
Изабрани понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе
најдаље до 15.11.2019.године.
9.5. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално
изражена цена има предност у случају несагласности.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова преда
наручиоцу бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за отклањање
недостатака у гарантном року. Меница, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу уколико изабрани понуђач не отклони утврђене
недостатке.
Непротествовану меницу, Наручилац ће вратити понуђачу којем је додељен
уговор, по истеку рока на који је издата.
У случају самосталног давања понуде или понуде са подизвођачем, захтевану
меницу предаје понуђач којем је додељен уговор на основу његове прихваћене
понуде која је наручиоцу предата самостално односно која је наручиоцу
предата са подизвођачем.
У случају доделе уговора групи понуђача, меницу предаје члан групе понуђача
који је за то одређен њиховим међусобним споразумом.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Понуђач може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или
факсом, 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 три дана од дана пријема захтева, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници оснивача.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну
набавку радова на изградњи магистралног цевовода''.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
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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.
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране
понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не
одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као
неприхватљива.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи
гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: jakopko@mts.rs, факсом на број: 032/664-170 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу ЈКП ,,Ивањица'' Ивањица, ул.Милинка
Кушића бр.61, 32250 Ивањица.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 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 или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева
из члана 149. ставови. 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
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радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 60.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи
следеће елементе:
1.1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
1.2. 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.
1.3. износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
1.4. број рачуна: 840-30678845-06;
1.5. шифру плаћања: 153 или 253;
1.6. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права односно број 1-32/2019;
1.7. сврха: ЗЗП; ЈКП ,,Ивањица'' Ивањица; број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права односно број
1-3-2/2019;
1.8. корисник: буџет Републике Србије;
1.9. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за
заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
1.10. потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1.1. и
1.10. 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);
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан
да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због
тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за
заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
21. УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Понуђач може да овери печатом све документе који морају да буду потписани
од стране овлашћеног лица понуђача, али није дужан да то учини. Према томе,
приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова
на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу
Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и
пратећих насеља бр. 1-3-2/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ извођење радова на изградњи деонице крака
главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру
система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде (не може бити краћи од
60 дана од дана отварања понуда)
Рок завршетка радова (календарских дана
од дана увођења у посао)
Гарантни рок (не краћи од 2 године)

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на
потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице
и пратећих насеља од km 0+220,42 дo km 0+273,14
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, Ул. Милинка
Кушића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 205-8529977 отворен код Комерцијалне банке, које заступа директор Владимир
Бојановић, у даљем тексту Наручилац и
у случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем:
2. ___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________,
матични број ______________, рачун бр._______________________,
отворен код пословне банке __________________________________,
које заступа _____________________, у даљем тексту Извођач.
у случају заједничке понуде:
2. Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. _________ од
_____________ закљученог ради учествовања у поступку јавне набавке
радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на
потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и
пратећих насеља бр.1-3-2/2019 наручиоца Јавног комуналног предузећа
,,Ивањица'' Ивањица, чији је носилац посла одређен Споразумом о
заједничком наступу:
___________________________________, са седиштем у _______________,
улица
_________________,
ПИБ
_____________,
матични
број
______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, које заступа
_____________________, у даљем тексту Извођач
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката
којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале
вредности радова ради изградње деонице крака главног магистралног
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цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом
Ивањице и пратећих насеља, под редним бројем 1-3-2/2019;
да
је
Извођач
доставио
понуду бр.
_________________ од
____________.године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог
Уговора;
- да понуда Извођача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог Уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на изградњи деонице крака главног
магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за
снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља, и ближе је одређен усвојеном
понудом извођача број _________ од ___________.године, која је саставни део
овог Уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе
радови и овим Уговором.
у случају самосталног наступа:
Извођач се обавезује да самостално изведе радове на изградњи деонице крака
главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за
снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља и једини је одговоран за
извршење овог Уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог Уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши
грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све
друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.
у случају наступа са подизвођачем:
Извођач се обавезује да радове на изградњи деонице крака главног
магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за
снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља, изведе са подизвођачем и
једини је одговоран за извршење овог Уговора без обзира на број подизвођача.
Ради извршења радова који су предмет овог Уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши
грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све
друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.
Страна 35/59

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-3-2/2019
Изградња магистралног цевовода Лучка Река-Јавор

Извођач ће радове извести са следећим подизвођачима:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део радова
који се састоје од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а који чине _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део радова
који се састоје од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а који чине _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део радова
који се састоје од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а који чине _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
у случају заједничке понуде:
Извођачи се обавезују да заједно изведу радове на изградњи деонице крака
главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за
снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља, на начин како су то утврдили
Споразумом о заједничком наступу број _________ од _____________ којим су
се међусобно и према Наручиоцу обавезали за реализацију радова, и
солидарно су одговорни за извршење овог Уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог Уговора, Извођачи се обавезују да
обезбеде радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврше
грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све
друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.
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Извођење радова ће извршити следећи Извођачи:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, који је одређен као
носилац посла, и овлашћен је да предузима све потребне правне радње у
поступку реализације предметне јавне набавке, а вршиће и део радова који
се састоје од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а који чине _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део радова
који се састоје од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а који чине _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део радова
који се састоје од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а који чине _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
Вредност радова - цена
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова на изградњи деонице крака
главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за
снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља износи:
________________ динара без пореза на додату вредност,
а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број
_________ од ___________.године.
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Обавезу обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност у износу од
________________ динара има Наручилац као порески дужник из члана 10.
став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне
трошкове Извођача.
Услови и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по
испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним
на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из
усвојене понуде бр. _________ од ___________.године, и потписаним од стране
стручног надзора, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да
исплати неспорни део ситуације.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува
дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање
тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова
Члан 4.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _______
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, према приложеном
динамичком плану, који је саставни део овог Уговора, а најдаље до
15.11.2019.године.
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Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а
сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених
услова:
 да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију
и грађевинску дозволу, и потврду о пријави радова сходно члану 148.
Закона о планирању и изградњи;
 да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
 да је Наручилац Решењем одредио стручни надзор.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
 у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван
кривицом Извођача;
 у случају елементарних непогода и дејства више силе;
 у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца
под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој
документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.
Захтев за продужење рока извођења радова Извођач писмено подноси
Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре
истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора
о томе постигну писмени споразум.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или
посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
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Уговорна казна
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10%
од вредности укупно уговорних радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду
штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене
штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
Обавезе Извођача
Члан 7.
Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима,
техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим
Уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођач се обавезује:
 да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању
одговорног извођача радова;
 да се строго придржава мера безбедности и здравља на раду;
 да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио
радове и да је спреман за њихов пријем;
 да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
 да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену
испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење
уговором преузетих радова;
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 да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се
Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, које
се тичу безбедности, прописа о заштити животне средине, и радноправних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје
радова Наручиоцу;
 да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима
Републике Србије, који регулишу ову област;
 да омогући вршење стручног надзора на објекту;
 да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца
датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од
конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или
поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног
материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова
када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
 да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за
то уколико не испуњава предвиђену динамику;
 да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова
уколико се утврде неправилности и недостаци;
 да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с
тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове
Извођач мора да приступи у року од 5 дана од позива Наручиоца.
Члан 8.
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту
таблу, која мора да садржи:
 податке о објекту;
 одговорном пројектанту;
 издатој грађевинској дозволи;
 податке о Наручиоцу, Извођачу и стручном надзору;
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 почетку и року завршетка радова.
Обавезе Наручиоца
Члан 9.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на
начин одређен чланом 3. овог Уговора, и да од Извођача, по завршетку радова,
прими наведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором.
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му
инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу, потврду о пријави
радова, као и да обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун са стручним надзором и Извођачем радова.
Осигурање и гаранције
Члан 10.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, на
име обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, бланко сопствену
меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,
оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, затим
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од
____________________ динара што износи 10 % од уговорене вредности без
ПДВ-а, као и копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју је понуђач навео у меничном овлашћењу – писму, што је
услов за оверу окончане ситуације.
Примљена меница је безусловна, наплатива је „на први позив“, са роком
важења који мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока.
Примљену меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року, Наручилац ће уновчити у целости ако Извођач не отпочне са
отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева
Наручиоца, а Наручилац има право и да износ укупне штете коју претрпи,
наплати у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
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Непротествовану меницу, Наручилац ће вратити Извођачу по истеку рока на
који је издата.
Гарантни рок за изведене радове је _________ године и рачуна се од датума
примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са
гарантним роком произвођача, а рачуна се од датума примопредаје радова.
У случају да Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у уговореном
року, Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по
тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг
привредника.
Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег друштва на
уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и
потписивања записника о примопредаји.
Извођење уговорених радова
Члан 11.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у
складу са пројектном документацијом.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.
У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу
квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и
да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и
уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини,
Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак
Извођача по овом уговору.
Извођач је дужан да на захтев Наручиоца или Стручног надзора изврши
потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнаданог
прегледа и испитивања, а после обављених прегледа и испитивања Извођач је
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дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира, према
упуству Стручног надзора.
Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси
уговорна страна чијом је кривицом настала потреба за откривањем односно
накнадним испитивањем радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са
Законом о планирању и изградњи.

Члан 12.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те
и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 13.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено
обавести стручни надзор и Наручиоца.
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести
вишак радова. Целокупан вишак радова Извођач је дужан да изведе на
сопствени терет, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати
на продужетак рока завршетка радова.

Члан 14.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност
стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су
променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима,
који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из
става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.
Целокупне непредвиђене радове Извођач је дужан да изведе на
сопствени терет.
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Члан 15.
Извођач је дужан да изведе и друге додатне и накнадне радове који су се
могли предвидети у току израде пројектне документације, али нису
садржани у истој, по налогу наручиоца и стручног надзора, који се не могу
раздвојити, у техничком или економском погледу, од овог уговора, а да се
при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или
несразмерно велики трошкови за Наручиоца.
Целокупне додатне и накнадне радове Извођач је дужан да изведе на
сопствени терет.
Примопредаја изведених радова
Члан 16.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,
Стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три)
извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два
примерка.
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 дана
и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове
поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
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Коначни обрачун
Члан 17.
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази
стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног
надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и
непроменљиве.
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са
записником о примопредаји радова.
Раскид Уговора
Члан 18.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико
Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла
и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу
грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од
15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са
пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са
извођењем радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка
средстава за његову реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је
било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до
тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим
Уговором.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и
сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.
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Остале одредбе
Члан 19.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона
о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Узанси о грађењу.
Члан 20.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
 инвестиционо – техничка документација;
 понуда Извођача бр. _________ од ___________.године;
 динамички план.
Члан 21.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 22.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 23.
Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих по три припадају
свакој уговорној страни.
ЗА НАРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР
__________________

ЗА ИЗВОЂАЧА:
ДИРЕКТОР
____________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
У моделу уговора су наведена по три потенцијална учесника у заједничкој понуди и
подизвођача. У случају њиховог већег броја потребно је копирати странице на којима је
предвиђено навођење осталих учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача и
наставити низ редних бројева и унети захтеване податке за преостале учеснике и подизвођаче.
Копиране странице овлашћено лице понуђача је дужно да потпише.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

ПРЕГЛЕД ВРСТЕ РАДОВА ИЗ ПРЕДРАЧУНА
ЦЕВОВОД
Редни
број
1

Врста радова

Цена без ПДВ-а

2

3

1.

Припремни радови

2.

Земљани радови

3.

Монтажни радови

4.

Разни радови
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
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ОБЈЕКТИ НА ТРАСИ ЦЕВОВОДА
Редни
број
1

Врста радова

Цена без ПДВ-а

2

3

1.

Припремни радови

2.

Земљани радови

3.

Бетонски радови

4.

Изолатерски радови

5.

Зидарски радови

6.

Монтажни радови

7.

Браварски радови
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
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ПРЕГЛЕД УЧЕШЋА РАЗЛИЧИТИХ ТРОШКОВА
Редни
број

Износ учешћа у
процентима у укупној
понуђеној цени

Врста трошкова

1.

Трошкови материјала

%

2.

Трошкови рада

%

3.

Трошкови енергената

%

4.

Остали трошкови

%
УКУПНО:

100 %

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 под редним бројем 1. у табеларном прегледу врсте радова из предрачуна
за цевовод уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а припремних
радова;
 под редним бројем 2. у табеларном прегледу врсте радова из предрачуна
за цевовод уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а земљаних
радова;
 под редним бројем 3. у табеларном прегледу врсте радова из предрачуна
за цевовод уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а монтажних
радова;
 под редним бројем 4. у табеларном прегледу врсте радова из предрачуна
за цевовод уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а разних радова;
 под редним бројем 1. у табеларном прегледу врсте радова из предрачуна
за објекте на траси цевовода уписати колико износи укупна цена без
ПДВ-а припремних радова;
 под редним бројем 2. у табеларном прегледу врсте радова из предрачуна
за објекте на траси цевовода уписати колико износи укупна цена без
ПДВ-а земљаних радова;
 под редним бројем 3. у табеларном прегледу врсте радова из предрачуна
за објекте на траси цевовода уписати колико износи укупна цена без
ПДВ-а бетонских радова;
 под редним бројем 4. у табеларном прегледу врсте радова из предрачуна
за објекте на траси цевовода уписати колико износи укупна цена без
ПДВ-а изолатерских радова;
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 под редним бројем 5. у табеларном прегледу врсте радова из предрачуна
за објекте на траси цевовода уписати колико износи укупна цена без
ПДВ-а зидарских радова;
 под редним бројем 6. у табеларном прегледу врсте радова из предрачуна
за објекте на траси цевовода уписати колико износи укупна цена без
ПДВ-а монтажних радова;
 под редним бројем 7. у табеларном прегледу врсте радова из предрачуна
за објекте на траси цевовода уписати колико износи укупна цена без
ПДВ-а браварских радова;
 под редним бројем 1. у табеларном прегледу учешћа различитих
трошкова уписати колико износи процентуално учешће трошкова
материјала у укупној цени без ПДВ-а свих радова из понуде;
 под редним бројем 2. у табеларном прегледу учешћа различитих
трошкова уписати колико износи процентуално учешће трошкова рада у
укупној цени без ПДВ-а свих радова из понуде;
 под редним бројем 3. у табеларном прегледу учешћа различитих
трошкова уписати колико износи процентуално учешће трошкова
енергената у укупној цени без ПДВ-а свих радова из понуде;
 под редним бројем 4. у табеларном прегледу учешћа различитих
трошкова уписати колико износи процентуално учешће свих осталих
трошкова у укупној цени без ПДВ-а свих радова из понуде;
 Понуђач је у обавези да искаже све тражене податке у Обрасцу структуре
цене, а уколико тако не поступи, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива. Понуђач је дужан да приликом израде калкулације
понуђене цене угради све своје трошкове у вези са извођењем радова.
Понуђеном ценом понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео
све своје трошкове које ће имати у реализацији набавке.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомене:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

Страна 51/59

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-3-2/2019
Изградња магистралног цевовода Лучка Река-Јавор

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
_____________________________________, доставља укупан
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

понуђач
износ и

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке радова на изградњи деонице крака главног
магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за
снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља, бр .1-3-2/2019, наручиоца ЈКП
,ИВАЊИЦА’’, 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.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________________ у поступку јавне
набавке радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода
на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом
Ивањице и пратећих насеља бр.1-3-2/2019, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XI СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
НАЗИВ РАДОВА

РЕДНИ
БРОЈ

(ПРЕДМЕТ УГОВОРА)

ГОДИНА
ЗАВРШЕТКА
РАДОВА /
ПРИВРЕМЕНЕ
СИТУАЦИЈЕ

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА РАДОВА

НАЗИВ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
(ПОНУЂАЧА/ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА)

ВРЕДНОСТ
ИЗВРШЕНИХ
РАДОВА
БЕЗ ПДВ-А

1.
2.
3.
4.
5.
Укупно радова из претходне три календарске године (2016, 2017. и 2018.године) на инсталацијама спољних водовода као дела
комуналне инфраструктуре у укупној вредности већој од 5.000.000 динара без ПДВ-а, од чега вредност радова изведених на
основу минимално једног уговора износи најмање 1.000.000 динара без ПДВ-а.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомене:
Копирати образац у потребном броју примерака. Образац списка изведених радова, понуђач чија је понуда
оцењена као најповољнија мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити и потписати образац.
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XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ________________________________________________
СЕДИШТЕ:
________________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ:
________________________________________________
ТЕЛЕФОН:
________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ:
________________________________________________
ПИБ:
________________________________________________
ПОТВРДА
ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је понуђач _________________________________________
__________________________________________ (назив и седиште понуђача)
у току ___________ године, извео радове на _____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________ (назив радова / предмет уговора),
који представљају радове на инсталацијама спољних водовода као дела
комуналне инфраструктуре, у укупној вредности од _________________ динара
без
пореза
на
додату
вредност,
по
уговору
са
наручиоцем
_______________________________________________
_________________________________________ (назив и седиште наручиоца).
Потврда се издаје на захтев понуђача ___________________________________
ради учешћа у јавној набавци: Изградња деонице крака главног
магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за
снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља, број јавне набавке: 1-32/2019 и у друге сврхе се не може користити. Да су подаци тачни под пуном
материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, својим потписом
потврђује наручилац.
Место : ________________________
Датум : _________________________

М.П.

Наручилац
____________________________
(Потпис одговорног лица)
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ
НА КОЈОЈ СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ
КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Као заступник понуђача у поступку јавне набавке радова на изградњи
деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у
оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља бр.1-32/2019, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.______________________________________ у поступку јавне
набавке радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода
на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом
Ивањице и пратећих насеља бр.1-3-2/2019, посетио је локацију на којој се

изводе радови који су предмет јавне набавке и стекао увид у све
информације које су неопходне за припрему понуде. Такође, понуђач
је упознат у потпуности са техничком документацијом, као и са свим
условима градње и да они, не могу бити основ за било какве накнадне
промене у цени. Понуђач је увидео да су могућа одступања од техничке
документације која могу произвести вишкове, додатне и накнадне
радове и сагласан је да на сопствени терет изведе све радове који се
по оцени наручиоца и стручног надзора, не могу раздвојити, у
техничком или економском погледу, од уговора о јавној набавци, а да
се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или
несразмерно велики трошкови за наручиоца.
Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача.
Лице за контакт за посету локације на којој се изводе радови који су
предмет јавне набавке: Милан Танкосић (032) 664-170 у периоду од 7,0014,00 часова.
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЦЕВИМА ЗА УГРАДЊУ
Као заступник понуђача у поступку јавне набавке радова на изградњи
деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у
оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља бр.1-32/2019, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
да ће се на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на
потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и
пратећих насеља у оквиру јавне набавке бр.1-3-2/2019 наручиоца ЈКП
,ИВАЊИЦА’’, за уградњу користити цеви чији је произвођач / добављач лице
на чије име су издати документи који ће бити приложени уз понуду у случају
када наручилац то тражи од понуђача за доказивање квалитета и
усаглашености са стандардима цеви које ће се уградити приликом изградње
магистралног цевовода, као и да ће квалитет уграђених цеви одговарати
квалитету који је исказан у документима који ће бити достављени у случају
када наручилац то тражи од понуђача.
Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XV ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
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60

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
A: МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД (Ø300 - L=53 m)
Број
поз.

Опис позиције

1

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.1

Обележавање трасе цевовода од km 0+220,42 до km
0+273,14 и осигурање белега изван трасе цевовод.
Обележавање извршити на свим местима вертикалног и
хоритонталног прелома трасе. Позиција обухвата и
праћење нивелете и трасе цевовода у току грађења, према
координатама и котама датим у пројекту.
По завршатку радова уклонити све ознаке.
Обрачун по m' трасе.
=52,72

1.2

Јед.
мере

Количина

m'

53

m'

41

Јед. цена
(РСД)

Раскрчивање терена по траси цевовода у ширини од 2 m
мерено од осовине цевовода, на делу трасе где цевовод
пролази испод зелених површина. Позиција обухвата
сечење шибља, грања, дрвећа и осталог растиња, вађење
корења, чишћење, утовар, одвоз и истовар свог отпадног
материјала на депонију или локацију коју буде одредио
надлежни орган, а која је удаљена око 20km од трасе.
Обрачун по m’ трасе.
од km 0+220,42 до km 0+240,52; L= 20,10m
од km 0+240,52 до km 0+273,14; L= 32,62-12=20,62m
Укупно: 40,72m

Укупно 1 - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1

Скидање хумуса дебљине у слоју око 20 cm, у просеку.
Позиција обухвата и депоновање хумусног материјала
поред објеката унутар градилишта.
Обрачун по m2 површине са које је уклоњен слој хумуса.

2.2

(20,10+20,62)*0,9=36,65
Машински ископ рова за цевовод у земљишту III и IV
категорије. Ископ извршити према котама датим у
подужном профилу и детаљима из пројекта. Ширина дна
рова је
- 0.9 m за цевовод Ø300,
Предвиђен је ископ рова правоугаоног попречног пресека.
За дубине рова веће од 1 метра предвидети подграду.
Ископану земљу одбацити на минимум 1,0 m од ивице рова
и то само на једну страну.
У цену је урачунато и црпљење подземне или атмосферске
воде из рова по потреби.
Обрачун по m3 ископаног материјала са одбацивањем.

m2

37

цевовод Ø300; од km 0+220,42 до km 0+273,14; просечна дубина
рова је 1,60 m:

(273,14-220,42-12)*0,9*1,6=58,64
2.3

Укупно:58,64
Планирање дна рова према пројектованој нивелети са
тачношћу ±2 cm. Прекопана места се морају насути и
набити.
Обрачун по m2 испланиране површине.
(273,14-220,42-12)*0,9=36,65

m3
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Број
поз.
2.4

2.5

Опис позиције

Јед.
мере

Количина

m3

16

m3

39,0

m2

37,0

m3

20,0

Јед. цена
(РСД)

Набавка,
транспорт
и уградња песка и то:
ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ
-пре полагања цеви, пресак разасути по испланираном дну
рова у слоју од 10 cm, по целој ширини и дужини рова.
-након полагања, спајања и испитивања цевовода, песком
насути цевовод у целој ширини и дужини рова у слоју од 10
cm изнад темена цеви.
Приликом уградње потребно је вршити правилно набијање
песка, како то прописује произвођач цеви, да не би дошло
до оштећења цевовода.
Обрачун по m3 уграђеног песка.
(273,14-220,42-12)*
(0,9*0,55-0,35*0,35*3,14/4)=16,24
Затрпавање рова цевовoда земљом из ископа, уз прописно
набијање у слојевима од по 20 cm. Позиција обухвата
утовар на привременом одлагалишту и локални транспорт
до места уградње, по потреби.
Обрачун по m3 уграђеног материјала из ископа.
цевовод Ø300;

2.6

2.7

од km 0+220,42 до km 0+240,52; и
од km 0+240,52 до km 0+273,14;
просечна дубина рова је 1,60 m:
(240,52-220,16+273,14-240,52-12)*(1,6-0,55)*0,9=38,73
Укупно:38,73
Хумузирање горње површине рова, након затрпавања
материјалом из ископа.
Обрачун по m2 хумизиране површине.
=37
Одвоз вишка ископаног материјала до депоније (како то
одреди надзорни орган у договору са инвеститором) на
удаљености око 10 km. У цену улази утовар, транспорт,
истовар и планирање депоније.
Обрачун по m3 одвезеног материјала.
58,64-38,73=19,91

Укупно 2 - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3

МОНТАЖНИ РАДОВИ

3.1

Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено
складиштење на градилишту и уградња HDPE цеви
одговaрајућег унутрашњег пречника и класе притиска.
Обрачун по m' цеви, са свим потребним материјалом за
монтажу.

3.2

3.3

3.4

Ø300, NP10 bara
Набавка, транспорт, истовар на градилиште, привремено
складиштење на градилишту и уградња PVC коругованих
цеви унутрашњег пречника 450 mm, као заштите
водоводне HDPE цеви на местима преласка преко потока и
реке или пропуста.
Обрачун по m' цеви, са свим потребним материјалом за
монтажу.
15
Набавка, транспорт и уградња термоизолационе
минералне вуне дебљине 5 cm за заштиту HDPE цеви на
местима преласка преко потока и реке или пропуста.
Обрачун по m' термоизоловане водоводне цеви Ø300.

m'

53

m'

15

15

m'

15

2.421

kg.

2.421

Ојачање решеткасте конструкције за прелазак цевовода
преко реке Моравице. Ојачање извршити заваривањем
нових "L" профила поред старих. Позиција обухвта
набавку, транспорт, сечење, заваривање, израду АК
заштите комплетне постојеће конструкције као и сав
потребан материјал и алат за рад.
Обрачун по kg угађених профила.

Укупно 3 - МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Цена
(РСД)
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Број
поз.

Опис позиције

4

ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ
РАЗНИ
РАДОВИ

4.1

Ојачање главе бетонских стубова решеткасте конструкције.
Ојачање извршити армираним бетоном МБ30.
Обрачун пo бетонском стубу.

Јед.
мере

Количина

ком.

2

Јед. цена
(РСД)
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Цена
(РСД)

Укупно 4 - РАЗНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
Поз.

Цена
(РСД)

Врста радова

1

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3

МОНТАЖНИ РАДОВИ

4

РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО А:
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Б: ОБЈЕКТИ НА ТРАСИ ЦЕВОВОДА
Број
поз.

Опис позиције

1

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.3

Обележавање свих потребних елемената за постављање
шахтова на траси цевовода и осигурање белега ради
геодетске контроле положаја поменутих објеката.
Обрачун по комлету обележеног објекта.
3

Јед.
мере

Количина

компл.

3

Јед. цена
(РСД)

Укупно 1 - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1

Проширење рова ручним ископом на локацији шахтова.
Дно ископа је правоугаоног попречног пресека и зависи
од димензија објекта. Позиција такође обухвата
одбацивање ископаног материјала на 1,0 m oд ивице
ископа.
Обрачун по m3 ископаног материјала са одбацивањем.

2.2

2.3

2.5

2.6

37,25+62,75+37,25=137,25
Планирање дна ископа за шахтове и друге објекте на
траси цевовода према пројектованој нивелети са
тачношћу ±2 cm. Прекопана места се морају насути и
набити.
Обрачун по m2 испланиране површине.
16,81+21,5+16,81=55,12

m3

137

m2

55

m3

5,5

m3

130

m3

8

Набавка, транспорт и уградња шљунка природне
гранулације испод слоја бетона за постављање
хидроизолације испод доње плоче шахтова. Дебљина
слоја је око 10 cm. Обавезно прописно набијање шљунка.
Обрачун по m3 уграђеног шљунка.
55,12*0,1=5,51
Затрпавање шахтова и других објеката на траси цевовода
земљом из ископа, уз прописно набијање у слојевима од
по 20 cm.
Обрачун по m3 уграђеног материјала из ископа.
ШАХТОВИ
Š-2, Š-3, Š-4
28,84+71,72+28,84=129,40
Одвоз вишка ископаног материјала до депоније (како то
одреди надзорни орган у договору са инвеститором) до
20 km. У цену улази утовар, транспорт, истовар и
планирање депоније.
Обрачун по m3 одвезеног материјала.
137,25-129,40=7,85

Укупно 2 - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3

БЕТОНСКИ РАДОВИ

3.1

Израда слоја бетона за постављање хидроизолације
испод доње плоче шахтова на цевоводу, дебљине d=5 cm
од набијеног бетона МB15.
Обрачун по m2 уграђеног и однегованог бетона
укључујући сав потребан рад и прибор.
2,8*2,8+3,7*3+2,8*2,8=26,78
Израда слоја бетона за заштиту хидроизолације испод
доње плоче шахтова на цевоводу, дебљине d=5 cm од
набијеног бетона МB15.
Обрачун по m2 уграђеног и однегованог бетона
укључујући сав потребан рад и прибор.
26,78

3.2

m2

27

m2

27

Цена
(РСД)
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Број
Опис позиције
поз.
3.2 Израда ослонаца за цеви у шахтовима од неармираног
ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ уграђивање и негу бетона
бетона
МВ20. Справљење,
извршити према техничким условима за ову врсту
радова.
Обрачун по комаду уграђеног ослонца, уграђеног и
однегованог бетона укључујући сав потребан рад, оплату
и прибор.
3
3.3 Израда доње плоче шахта на цевоводу од
водонепропусног армираног бетона МВ30, V6.
Доња плоча је дебљине 25cm. Справљење, уграђивање и
негу бетона извршити према техничким условима за ову
врсту радова.
Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона
укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру
(око 60kg/m3) и неговање бетона.
1,44+2,15+1,44=5,03
3.4 Израда горње плоче шахта на цевоводу од
водонепропусног армираног бетона МВ30, V6.
Горња плоча је дебљине 25 cm. Справљење, уграђивање
и негу бетона извршити према техничким условима за ову
врсту радова.
Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона
укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру
(око 60kg/m3) и неговање бетона.
5,03-0,8*0,8*3=3,11
3.5 Израда зидова шахтова цевоводу од водонепропусног
армираног бетона МВ30, V6. Зидови су дебљине 25cm.
Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према
техничким условима за ову врсту радова.
Обрачун по m3 уграђеног и однегованог бетона
укључујући сав потребан рад, прибор, оплату, арматуру
(око 60kg/m3) и неговање бетона.

3.6

3,68+6,36+3,68=13,71
Израда изливне грађевине од армираног бетона МВ30
према детаљима из овог пројекта.
Справљење, уграђивање и негу бетона извршити према
техничким условима за ову врсту радова.
Обрачун по комаду изведене грађевине укључујући сав
потребан рад, прибор, оплату, арматуру (око 60kg/m3) и
неговање бетона.

Јед.
мере

Количина

ком.

3

m3

5,0

m3

3,0

m3

14,0

ком.

1

Јед. цена
(РСД)

Укупно 3 - БЕТОНСКИ РАДОВИ
4

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

4.1

Израда хидроизолације шахтова и то: испод доње плоче
и око спољних површина зидова шахтова.
Хидроизолација се састоји од:
-хладни премаз битулитом,
-кондор трака d=3mm.
Обрачун по m2 хидроизолације.
91,21

m2

91

Укупно 4 - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
5

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

5.1

Израда зида од опеке у цементном малтеру 1:3, за
заштиту хидроизолације. Дебљина зида је 12 cm, а зид
се ради око спољних површина шахтова.
Обрачун по m2 озидане површине.
75,49

компл.

76

Укупно 5 - ЗИДАРСКИ РАДОВИ
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Цена
(РСД)
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Број
поз.

6.
6.1

Опис позиције

Јед.
мере

Количина

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

2
2
1
1
1

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

2
2
1
1
1

Јед. цена
(РСД)
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Цена
(РСД)

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ
Набавка,
транспорт,
истовар, привремено складиштење и
уградња, фазонских комада и арматуре од ливеног
гвожђа сa одговарајућим вијачним и заптивним
материјалом.
Сви комади: NP 10 bara, а унутрашњи пречници су дати у
наставку.
Обрачун po комаду уграђене опреме.
ШАХТ Š-2
Туљак са фланшом Ø300
FF комад Ø300, L=900mm
FF комад Ø300, L=400mm
MDDB Ø300
PZ Ø300
ШАХТ Š-3
Туљак са фланшом Ø300
FF комад Ø300, L=900mm
PZ Ø300
MDDB Ø300
Т комад, Ø300/100
N90, Ø100
PZ Ø100
MDDB Ø100
FF комад Ø100, L=800mm
FF комад Ø100, L=500mm
ŽP, Ø100
ШАХТ Š-4
Туљак са фланшом Ø300
FF комад Ø300, L=900mm
FF комад Ø300, L=400mm
MDDB Ø300
PZ Ø300

Укупно 6 - МОНТАЖНИ РАДОВИ
7

БРАВАРСКИ РАДОВИ

7.1

Израда и монтажа пењалица од RA пречника 18 mm.
Обрачун по комаду.

7.2

24
Набавка, транспорт и монтажа квадратног поклопца са
рамом 800x800 mm за уградњу у горњу плочу шахта.
Обрачун по комаду.
3

ком.

24,0

ком.

3,0

Укупно 7 - БРАВАРСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
Поз.

1
2
3
4
5
6
7

Цена
(РСД)

Врста радова

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
МОНТАЖНИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ

УКУПНО Б:
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
А.

МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД
( Ø300, L=53m)

Б.

ОБЈЕКТИ НА ТРАСИ ЦЕВОВОДА

УКУПНО:
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