ЈП Дирекција за планирање и изградњу
“Краљево” из Краљева
36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, мат. бр. 17001841, ПИБ 101258220, т. р. 840-538641-31
Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ПО ПАРТИЈАМА РАДОВИ - ИЗГРАДЊА И
РЕКОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА
ИЗВАН ЗОНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
ЈКП “ВОДОВОДА”
Број јавне набавке за 2014 године: ЈН број 1.3.5
Отворени поступак по партијама

Рок за достављање понуда: закључно са 27.10.2014. године до 12,00 часова.
Датум отварања понуда: 27.10.2014. године у 13,00 часова.

Краљево, септембар 2014. године
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/2012), (у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4506/1 од 25.09.2014.године и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 4506/2 од 25.09.2014.
године припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке по партијама радови - изградња и
реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП
“Водовода”
Број јавне набавке за 2014 године: ЈН 1.3.5
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 5.000.000,00 динара
Конкурсна документација:
САДРЖАЈ
1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

6.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ
АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

7.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

8.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

9.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ
У

ВЕЗИ

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ

БАНКАРСКЕ

ГАРАНЦИЈЕ

ЗА

ДОБРО

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
13. МОДЕЛ УГОВОРА
14. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
15. КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1) Наручилац: Јавно предузеће Дирекција за планирање и изградњу "Краљево",
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61
-

Врста наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа

-

Скраћени назив: ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево"

-

Облик својине: државна својина

-

Седиште и адреса: Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево

-

Шифра претежне делатности: 71.11.

-

Матични број: 17001841

-

ПИБ: 101258220

-

Текући рачун: 840-538641-31 УЈП Краљево

-

Тел/факс : 036 312-019 / 036 312-061

-

Законски заступник: директор Ненад Нерић,дипл.инж.грађ.

2) Врста поступка: отворени поступак по партијама
3) Предмет јавне набавке: Изградња и реконструкција мреже и објеката
водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП “Водовода”
4) Циљ поступка: поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци
5) Контакт: Милутин Мандић, дипл.инж.грађ.
e-mail: milutin.mandic@direkcijakv.net,
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) Опис предметне набавке: радови - изградња и реконструкција мреже и објеката
водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП “Водовода”
Партија 1 – Изградња водовода у Чингелићима
Процењена вредност: 1.750.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 2 - Канализација у Совљаку
Процењена вредност: 1.666.666,00 динара без ПДВ-а
Партија 3 – Канализација у Ратинској реци (наставак)
Процењена вредност: 1.583.333,00 динара без ПДВ-а

2) Ознака и назив из општег речника набавке: 45332200 – Радови на инсталацији
водоводних цеви
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
3.2. Подношење понуде
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним
набавкама, ("Службени гласник РС" број 124/2012), подзаконским актима, позивом за
подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуда се подноси непосредно или путем поште у кутији или коверти затвореној
на начин да се приликом отварања са сигурношћу може закључити да се отвара први
пут.
Понуда се подноси у року од 31 (тридесетједан) дан од дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 26.09.2014.
године.
Рок за подношење понуда је 27.10.2014. године до 12 часова.
Понуде доставити на адресу наручиоца: ЈП Дирекција за планирање и изградњу
"Краљево", 36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, са назнаком: “Понуда за јавну
набавку изградња и реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван зоне
надлежности ЈКП “Водовода” број ЈН 1.3.5 – НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, назив партије за
коју се подноси понуда број факса и телефона.
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.
3.3. Партије
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све понуђене партије.
3.4. Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси наручиоца дана
27.10.2014. године са почетком у 13 часова.
3.5. Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
3.6. Важење понуде
Понуда важи 60 дана од дана отварања.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуда не може
мењати понуду.
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3.7. Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈП Дирекција за
планирање и изградњу „Краљево“, 36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку по партијама радови - Изградња и
реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП
“Водовода” број ЈН 1.3.5 – не отварати“ или
„Допуна понуде за јавну набавку по партијама радови Изградња и
реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП
“Водовода” број ЈН 1.3.5 – не отварати“ или
„Опозив понуде за јавну набавку по партијама радови Изградња и
реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП
“Водовода” број ЈН 1.3.5 – не отварати“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку по партијама радови - Изградња и
реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП
“Водовода” број ЈН 1.3.5– не отварати“ .
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
3.8. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.
У обрасцу понуде (поглавље 4), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
3.9. Учешће подизвођача
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у обрасцу понуде
(поглавље 4) наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (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 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.
3.10. Подношење заједничке понуде
Понуду може поднети група понуђача, у ком случају саставни део заједничке
понуде мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4 тачка1)
до 6) Закона и то податке о:
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члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
3.11.Начин, рок и услови плаћања
Плаћање ће се вршити 30% авансно и на основу привремених и окончане
ситуације, по завршетку посла у поступку Коначног обрачуна и примопредаје радова, у
року од 10 дана од пријема ситуације.
3.12.Рок и начин извођења радова
Извођач радова је дужан да у року од 90 календарских дана изведе радове на
изградњи и реконструкцији мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности
ЈКП “Водовода”.
3.13. Гарантни рок:
Гарантни рок је 2 године од дана примопредаје радова.
3.14. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у
понуди
Цена мора да буде исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска понуда, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
3.15. Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Изјава банке у вези банкарских гаранција: за повраћај авансног плаћања, за
добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року из одељка 6, 7 и 8
конкурсне документације (банке понуђачима морају дати изјаву са датумом, потписом
и печатом у тексту из конкурсне документације или на обрасцу банке).
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања пре уплате аванса, добро извршење посла у
тренутку закључења уговора, а за отклањање грешака у гарантном року, понуђач
доставља банкарску гаранцију у тренутку примопредаје предмета уговора.
Банкарска гаранција мора бити поднета у складу са чл. 13. и 14. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 29/2013).
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3.16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице може тражити у писаном облику најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда, са назнаком – захтев за додатним информацијaмa
или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 1.3.5 - Изградња и реконструкција
мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП “Водовода”, путем
факса 036-312-061, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од
07:00 до 14:00 часова или путем поште на адресу Улица Хајдук Вељкова бр. 61. 36000
Краљево или путем електронске поште на E-mail Office@direkcijakv.net адресу.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој Интернет страници.
Комуникација у вези са додатном информацијом и појашњењима врши се на
начин одређен чланом 20.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
3.17. Измене и допуне конкурсне документације
Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или
допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на
Порталу јавних набавки.
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање
дана пре истекa рока за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за
подношење понуда.
3.18. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код понуђача односно његовог подизвођача.
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).
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.
3.19. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две понуде са истом понуђеном ценом као најповољнија ће бити изабрана
понуда понуђача који је раније поднео понуду.
3.20. Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и 75. ст. 2. ЗЈН
Понуђач, подизвођачи и сви чланови групе су дужни да у понуди изричито наведу
да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је у конкурсној
документацији.
3.21. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту
права са упутством о уплати таксе из члана 156. Закона
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
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Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
E-mail Office@direkcijakv.net адресу, факсом на број 036-312-061 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења зазхтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
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 понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуде на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа
од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1% понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке
или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели
уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена
вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из
записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи
0,1% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000
динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
3.22. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за отворени поступак јавне набавке по партијама радови - изградња и
реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП
“Водовода” број ЈН 1.3.5

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Адреса понуђача
Шифра делатности
e-mail
Телефон
Телефакс
Матични број
Порески број ПИБ
Назив банке и број рачуна
Лице за контакт
Лице овлашћено за потписивање уговора

Да су наведени подаци тачни, тврди
Датум,__________

Потпис
Печат:
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Понуду дајем:(заокружити начин давања понуде и уписати податке под б)и в))
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Назив банке и број рачуна
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1. Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Назив банке и број рачуна
2. Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Назив банке и број рачуна
Напомена:
 Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има
места у табели, табелу копирати и попунити податке за све подизвођаче или
учеснике;
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ПОНУДА
Понуђач:
Понуда бр.

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да у отвореном
поступку по партијама изградњу и реконструкцију мреже и објеката водоснабдевања
изван зоне надлежности ЈКП “Водовода”, ЈН број 1.3.5 извршимо под следећим
условима:
Партија 1 – Изградња водовода у
Чингелићима
Укупна цена са свим позицијама (без ПДВ-а)
Припадајући ПДВ у висини 20%
Укупна цена са свим позицијама (са ПДВом)
Партија 2 - Канализација у Совљаку
Укупна цена са свим позицијама (без ПДВ-а)
Припадајући ПДВ у висини 20%
Укупна цена са свим позицијама (са ПДВ-ом)

____________________

__________________
____________________

____________________

__________________
____________________

Партија 3 - Канализација у Ратинској реци
(наставак)
Укупна цена са свим позицијама (без ПДВ-а)

__________________

Припадајући ПДВ у висини 20%

Укупна цена са свим позицијама (са ПДВом)

____________________
Плаћање ће се вршити 30% авансно и на
основу привремених и окончане ситуације,
по завршетку посла у поступку Коначног
обрачуна и примопредаје радова, у року од
10 дана од пријема ситуације

Рок и начин плаћања

Рок извођења за сваку партију

90 календарских дана од дана увођења у
посао

2 године од дана примопредаје радова

Гарантни рок

60 дана од дана отварања понуде

Рок важења понуде

Потпис:

Датум:
Понуђач

____________________

П е ч а т:

Подизвођач

12/42

Образац понуде се попуњава, оверава печатом и потпистује чиме се потврђује да су тачни
подаци који су у истом наведени.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде потписује и
печатом оверава овлашћени члан групе који за то има писмено овлашћење осталих чланова
групе, које овлашћење се обавезно прилаже понуди;
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде потписују и
оверавају печатом и понуђач и подизвођач.
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5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Редни
број

Услови

1

Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар
(члан 75 став 1. тачка 1) Закона;

2

Да понуђач 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;
(члан 75 став 1. тачка 2) Закона;

Докази
Правно лице: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда
Предузетник:Извод из регистра Агенције за
привредне регистре
или интернет страници на којој су тражени
подаци јавно доступни
За правна лица:
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење Основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре;
- 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
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а
којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривично дело
против привреде, кривично дела против
животне средине, кривично дело примања или
давање 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 нека од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде , кривична
дела против животне средине, кривично дело

14/42

примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта;
или интернет страница на којој су тражени
подаци јавно доступни

3

Да му није изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у
време
објављивања
позива
за
подношење понуде;
(члан 75 став 1. тачка 3) Закона;

Правна лица:
- потврде Привредног и Прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда;
Предузетници:
- потврда Прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре
да код тог органа није регистровано, да му је
као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење
понуда;
Физичка лица:
- потврда Прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених
послова
или интернет страница на којој су тражени
подаци јавно доступни

4

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;
(члан 75 став 1. тачка 4) Закона;

Правно лице,предузетник,физичко лице:
- уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
- уверење надлежне локалне самоуправе да
је измирио доспеле обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације
или интернет страница на којој су тражени
подаци јавно доступни

5

Понуђач је дужан да при састављању
понуде изричито наведе да је поштовао
Потписан и оверен обазац изјаве (Одељак 10
обавезе које произилазе из важећих
конкурсне документације - Образац)
прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине
(члан 75. став 2. Закона)
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6

Додатни услови:
Да располаже довољним кадровским
капацитетом, односно да има
запосленогграђевинског инжењера, са
важећом лиценцом 413 или 414

Доказивање:
фотокопије М обрасца (или М3А) или уговор о
било ком ангажовању
фотокопија лиценце и потврда Инжењерске
коморе Србије да је лиценца важећа

Напомена:
Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави:
 Образац понуде;
 Доказе које је понуђач дужан да достави за подизвођаче о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона
 Доказе које сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, додатне услове испуњавају заједно,
осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије
 Образац изјаве о независној понуди;
 Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2 ЗЈН;
 Образац изјаве да прихвата услове из позива за подношење понуде и конкурсне
документације;
 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача - потписан
и оверен од стране свих понуђача из групе понуђача;
 Образац изјаве у вези банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и
отклањање грешака у гарантном року; образац изјаве банке у вези банкарске
гаранције за добро извршење посла
 Попуњен, оверен и потписан модел уговора;
 Образац структуре понуђене цене;
 Друге доказе које је наручилац захтевао конкурсном документацијом и изјаве
понуђача ;
Докази које понуђачи не морају да доставе:
 Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР);
 Образац трошкова припреме понуде.
 Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова, већ навести интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни.
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6) ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

за јавну набавку Изградња и реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван
зоне надлежности ЈКП “Водовода”

Изјављујемо
(За: Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" из Краљева)

Да ћемо понуђачу ________________________________ издати неопозиву,
безусловну и плативу, на „први позив“ банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања у висини од 30% вредности уговора и иста ће трајати до коначног извршења
посла односно правдања аванса.
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку 1.3.5.

Датум,

Потпис
Печат

_________________________________________________________________
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан групе
понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање средстава
обезбеђења
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7)

ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

за јавну набавку Изградња и реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван
зоне надлежности ЈКП “Водовода”
Изјављујемо
(За: Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" из Краљева)

Да

ћемо

понуђачу

____________________________________________

уколико у отвореном поступку јавне набавке по партијама Изградња и реконструкција
мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП “Водовода” њему буде
одлуком додељен уговор издати неопозиву, безусловну и плативу на први позив,
банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 5% од вредности уговора и
иста ће трајати 5 дана дуже од дана примопредаје радова.
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку број 1.3.5.

Датум,

Потпис
Печат

_________________________________________________________________
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан групе
понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање средстава
обезбеђења
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8) ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
за јавну набавку Изградња и реконструкција мреже и објеката водоснабдевања
изван зоне надлежности ЈКП “Водовода”

Изјављујемо
(За: Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" из Краљева)

Да ћемо понуђачу ________________________________ издати неопозиву,
безусловну и плативу, на „први позив“ банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року у висини од 5% вредности уговора и иста ће трајати 5 дана дуже од
дана истека гарантног рока.
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку 1.3.5.

Датум,

Потпис

Печат

Напомена:
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан групе
понуђача који је у достављеном споразуму одређен уа достављање средстава
обезбеђења.
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9 ) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12) понуђач
__________________________________________________________________________
(навести назив понуђача)
даје следећу
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима, у отвореном поступку јавне набавке по партијама радови - Изградња и
реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП
“Водовода” ЈН број 1.3.5

Датум
____________________

Понуђач
МП

_______________________

________________________________________________________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
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10) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА
ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама
124/12), понуђач

(„Службени гласник РС“ бр.

________________________________________________________________
(Навести назив понуђача)
даје следећу
ИЗЈАВУ
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине, у отвореном поступку јавне
набавке по партијама радови - Изградња и реконструкција мреже и објеката
водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП “Водовода” ЈН број 1.3.5

Датум
____________________

Понуђач
МП

_______________________

_______________________________________________________________________
Напомена:
Образац попуњава понуђач, сви подизвођачи а уколико понуду подноси група
понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
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11)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА
УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке по партијама радови изградња и
реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП
“Водовода” ЈН број 1.3.5

даје
ИЗЈАВУ
да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда
објављеног на Порталу јавних набавки и све услове наведене у конкурсној
документацији под којима подноси своју понуду.
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може
бити контрадикторан овим условима .

Датум
____________________

Понуђач
МП

_______________________

_______________________________________________________________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
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12)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку

у отвореном поступку јавне набавке по партијама радови

изградња и реконструкција мреже и објеката водоснабдевања изван зоне надлежности

ЈКП “Водовода” ЈН број 1.3.5
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде које се
састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средстава обезбеђења.

Ред.
бр.

Врста трошкова

Износ трошкова

1
2
3
4
Укупно динара:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу
надокнади трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у
фактуре и друге релевантне доказе.
Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен,
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац
трошкова, припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставити
захтев за накнаду трошкова.
Датум
____________________

Понуђач
МП
_______________________
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13) МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери
МОДЕЛ УГОВОРА
о извођењу радова на изградњи и реконструкцији мреже и објеката
водоснабдевања изван зоне надлежности ЈКП “Водовода” број ЈН 1.3.5
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
ЈП Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“, Улица Хајдук Вељкова бр. 61
(у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101258220, матични број 17001841, коју заступа
директор Ненад Нерић, дипл.инж.грађ, са једне стране
и
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични
број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у
даљем тексту: Извођач), које заступа ___________________________, са друге стране.
и са понуђачима из групе понуђача:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Извршилац наступа са подизвођачем/подизвођачима:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
На основу прихваћене понуде Извођача број _______, од______ дана _______2014.
године и Одлуке о додели уговора број : _______од _______2014. године, а након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке по партијама број 1.3.5 по позиву за
подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки дана ________2014. године
уговорне стране закључују овај уговор .
Члан 1.
Наручилац уступа, а извођач радова прихвата обавезу да као најповољнији
понуђач изабран у отвореном поступку јавне набавке по партијама број ЈН 1.3.5,
изведе радове на изградњи:
Партија 1 - Изградња водовода у Чингелићима
Партија 2 - Канализација у Совљаку
Партија 3 - Канализација у Ратинској реци (наставак)
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Извођењем радова из става 1. овог члана обухваћени су сви радови према количини и
опису радова, конкурсној документацији наручиоца и понуди извођача радова.
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у
свему према количини и опису радова, техничким прописима, нормативима и
стандардима који важе за уговорену врсту посла, условима из конкурсне документације
наручиоца, прихваћеној понуди извођача радова и условима из овог уговора.
Члан 3.
На основу прихваћене понуде извођача радова уговарачи утврђују да
укупна вредност радова са припадајућим порезом на извођењу радова на изградњи:
Партија 1 – Изградња водовода у Чингелићима износи ___________ динара са ПДВ-ом.
Партија 2 - Канализација у Совљаку износи ________________динара са ПДВ-ом.
Партија 3 - Канализација у Ратинској реци (наставак) износи ______________ динара са
ПДВ-ом.
Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура
радова, као и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом и
понудом извођача радова бр._____ од______.2014. године.
Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и могу
се мењати само услед наступања околности наведених у члану 8. овог уговора.
Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на
основу стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова, у
поступку Коначног обрачуна и примопредаје радова, уз примену фиксних јединичних
цена.
У укупну вредност радова из става 1. овог члана урачунати су сви
евентуални порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења
радова, дође до промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране државних
органа, извођач радова има право да за тај износ коригује уговорену цену, о чему ће се
закључити посебан анекс уз овај уговор.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да:
- пре почетка радова извођачу радова покаже локацију на којој ће бити
извођени радови и преда техничку документацију за извођење радова.
- обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да
извршава обавезу плаћања у складу са уговором,
- врши надзор над извођењем радова из овог уговора преко овлашћених
надзорних органа,
- изврши пријем радова по њиховом завршетку.
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да:
- у тренутку закључења уговора, односно пре уплате аванса, достави
наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 30% од
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вредности уговора ,
- у тренутку закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 5% од вредности уговора са роком важења пет дана од
дана примопредаје предметa уговора.
- у тренутку примопредаје предмета уговора достави банкарску гаранцију
за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговора,
- поступа по примедбама и захтевима наручиоца по основу извршеног
надзора и да у том циљу у сваком конкретном случају отклони уочене недостатке и о
томе писаним путем обавести инвеститора,
- на градилишту уредно води градилишну документацију-грађевински
дневник и грађевинску књигу и да устроји књигу инспекције,
- о свом трошку ангажује овлашћену геодетску организацију, обележи
објекат и континуирано геодетски прати све радове,
- о свом трошку ангажује овлашћеног пројектанта и уради елаборат
(пројекат) привремене саобраћајне сигнализације и регулације саобраћаја за време
трајања радова, као и да прибави одговарајуће одобрење за исто од надлежног
одељења градске управе Града Краљева
- о свом трошку обезбеди градилишне прикључке струје, воде и др.
евентуално потребне инфраструктурне прикључке, као и локацију за ускладиштење
материјала, опреме и механизације.
Члан 6.
Плаћање изведених радова по овом уговору инвеститор ће вршити
авансно 30% и на основу привремених и окончане ситуације по завршетку посла, у
поступку Коначног обрачуна и примопредаје радова у року од 10 дана по пријему
ситуације.
Члан 7.
Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове изведе у року
од 90 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао констатују овлашћени представници уговорача
када наручилац упути посебно обавештење извођачу што се констатује у грађевинском
дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.
Члан 8.
Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у случају
ако је у уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних
догађаја који се могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који
се нису могли предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су
те околности од утицаја на извођење радова.
У случају из става 1. овог члана рок за извођење радова продужава се за
онолико времена колико су трајале околности због којих радови нису могли да се
изводе, о чему ће се закључити анекс уговора.
Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку уговореног
рока за извођење радова, извођач нема право на продужење уговореног рока и других
уговорених услова извођења радова.

26/42

Члан 9.
Наручилац ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални
стручно-технички надзор преко овлашћених надзорних органа одговарајуће струке и на
тај начин контролисати извођење радова, рокове, употребљен материјал и опрему,
квалитет радова и све друге околности у складу са Законом о планирању и изградњи,
конкурсном документацијом и овим уговором.
Наручилац ће писаним путем обавестити извођача радова о именовању
надзорних органа у року од 5 дана по потписивању уговора.
Извођач радова ће у року од 5 дана по потписивњу уговора писаним путем
одредити одговорне руководиоце радова и о томе обавестити инвеститора.
Извођач радова је такође дужан да писаним путем обавести инвеститора о
својим подизвођачима у складу са конкурсном документацијом.
Члан 10.
За радове изведене по овом уговору извођач даје гаранцију у трајању од 2
године, уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.
Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.
Члан 11.
За део цевног материјала, кога према позицији из Количина и опис радова
обезбеђује Наручилац, извођач радова материјал преузима записнички од председника
Савета месне заједнице. Код примопредаје материјала председник Савета месне
заједнице доставља атесте о кавалитету.
Записник о преузимању материјала предаје се надзорном органу пре
уградње.
Члан 12.
Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном
року.
Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова или
неквалитетно изведе радове обавезан је да инвеститору плати уговорну казну у висини
од 1%о (једног промила) од вредности уговорених радова за сваки дан неоправданог
закашњења, с тим да укупна казна може да износи највише 5% од вредности
уговорених радова.
Делимично извршење радова у уговореном року не искључује обавезу
плаћања уговорне казне.
Уговорна казна обрачунава се приликом коначном обрачуна изведених
радова и одбија од окончане ситуације.

Члан 13.
Наручилац може раскинути овај уговор у случају да извођач не изводи
радове у складу са важећим прописима или условима из конкурсне докуметнације и
понуде или ако је запао у доцњу са извођењем радова својом кривицом.
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Члан 14.
Извођач може да раскине овај уговор ако наручилац не извршава своје
уговорне обавезе и ако наступе ванредне околности које извођач радова није могао да
предвиди у време закључења уговора, а од битног утицаја су на извршење његове
обавезе.
Члан 15.
У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених
радова, утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских обавеза.
Члан 16.
Саставни део овог уговора су прописи и документација наведени у члану 2.
овог уговора, као и сва друга документација која је сачињена ради реализације овог
уговора и извођења радова.
Члан 17.
Наручилац и извођач ће евентуална спорна питања која настану из
реализације овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених лица.
Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују месну
надлежност Привредног суда у Краљеву.
Члан 18.
У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се Закон о
планирању и изградњи, Закон о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу, и
остали прописи о плаћању, технички и други прописи који се односе на уговорену врсту
посла.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 6 примерака истоветног текста, од којих се по 3
примерка налазе код обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
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14) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1. Образац структуре цене за Партију 1 - Изградња водовода у Чингелићима
1.Трошкови материјала укупно

____________ динара без ПДВ-а

2. Трошкови радне снаге, механизације,
превоза и специјалистичких услуга

___________ динара без ПДВ-а

3. Укупна цена (без ПДВ-а)

____________динара без ПДВ-а

4. Стопа ПДВ-а
5. Износ ПДВ-а на укупну цену

____________ динара

6. Укупна цена (са ПДВ-ом)

____________ динара са ПДВ-ом

место: ______________
датум:_______________

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
структуре цене.

2. Упутство како да се попуни образац структуре цене
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
- Под тачком 1. уписују се трошкови материјала,
- Под тачком 2. уписују се трошкови радне снаге, механизације, превоза и
специјалистичких углуга.
- Под тачком 3. понуђачи уписију укупну цену без ПДВ-а,
- Под тачком 4. уписије се стопа ПДВ-а за предметну јавну набавку ;
- Под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;
- Под тачком 6. уписије се укупна цена са ПДВ-ом;
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1. Образац структуре цене за Партију 2 - Канализација у Совљаку
1.Трошкови материјала укупно

____________ динара без ПДВ-а

2. Трошкови радне снаге, механизације,
превоза и специјалистичких услуга

___________ динара без ПДВ-а

3. Укупна цена (без ПДВ-а)

____________динара без ПДВ-а

4. Стопа ПДВ-а
5. Износ ПДВ-а на укупну цену

____________ динара

6. Укупна цена (са ПДВ-ом)

____________ динара са ПДВ-ом

место: ______________
датум:_______________

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
структуре цене.

2. Упутство како да се попуни образац структуре цене
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
- Под тачком 1. уписују се трошкови материјала,
- Под тачком 2. уписују се трошкови радне снаге, механизације, превоза и
специјалистичких углуга.
- Под тачком 3. понуђачи уписију укупну цену без ПДВ-а,
- Под тачком 4. уписије се стопа ПДВ-а за предметну јавну набавку ;
- Под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;
- Под тачком 6. уписије се укупна цена са ПДВ-ом;
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1. Образац структуре цене за Партију 3 - Канализација у Ратинској реци
(наставак)
1.Трошкови материјала укупно

____________ динара без ПДВ-а

2. Трошкови радне снаге, механизације,
превоза и специјалистичких услуга

___________ динара без ПДВ-а

3. Укупна цена (без ПДВ-а)

____________динара без ПДВ-а

4. Стопа ПДВ-а
5. Износ ПДВ-а на укупну цену

____________ динара

6. Укупна цена (са ПДВ-ом)

____________ динара са ПДВ-ом

место: ______________
датум:_______________

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
структуре цене.

2. Упутство како да се попуни образац структуре цене
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
- Под тачком 1. уписују се трошкови материјала,
- Под тачком 2. уписују се трошкови радне снаге, механизације, превоза и
специјалистичких углуга.
- Под тачком 3. понуђачи уписију укупну цену без ПДВ-а,
- Под тачком 4. уписије се стопа ПДВ-а за предметну јавну набавку ;
- Под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;
- Под тачком 6. уписије се укупна цена са ПДВ-ом;
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ПАРТИЈА 1: МЗ Баре – изградња водовода у Чингелићима
КОЛИЧИНА И ОПИС
радова на изградњи водовода у МЗ Баре
I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.Ископ у материјалу IV и V категорије (машински
и ручно) за полагање цеви са одбацивањем ископане
земље 1,0 м од ивице рова.
Ширина рова 40 цм, дубина до 1 м
Обрачун по м3 ископане земље
м3
80,00 х _______= ____________
2.Планирање дна каналског рова са тачношћу + 3 цм
са избацивањем земље ван рова.
Обрачун по м2 планираног дна рова.
м2

80,00 х _______= _____________

3.Набавка, транспорт и уграђивање песка испод
и изнад цеви тако да је цев потпуно обложена, у
просеку 0.10 м3/м' песка.
Обрачун по м3 уграђеног песка
м3

20,00 х ________= _____________

4.Затрпавање роба материјалом из ископа
м3
60,00 х ________= ____________
_________________________________________
свега I:

II ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1.Набавка, транспорт и уградња водоводних
цеви са међусобним спајањем варењем.
Цеви од РЕHD за радни притисак од 10 бара
Унутрашњи пречник цеви Ø 50 мм, а спољашњи
ОD 63 мм
Обрачун по м' положене цеви.
м'
200,00 х _________= ___________
_________________________________________
свега II:
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III ОСТАЛИ РАДОВИ
1.Геодетско обележавање трасе и снимање терена
пре почетка радова.
Обрачун по м'
м'

200 х __________= ____________

2.Испирање водонепропустивости мреже на
притисак од 12 бара
Обрачун по м'

200 х __________= ____________

м'

3.Геодетски снимак изведеног стања .
Обрачун по м'
м'
200 х __________=_____________
_________________________________________
свега III :
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Партија 1)
I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
II ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
III ОСТАЛИ РАДОВИ
__________________________________________________________________________________
СВЕГА:
__________________________________________________________________________________
ПДВ (20%):
____________________________________
Укупно (са ПДВ):
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ПАРТИЈА 2: МЗ Ратина – канализација у Совљаку
КОЛИЧИНА И ОПИС
радова на изради фекалне канализације на територији МЗ Ратина
и Метикоши
A.крак “S-1” од Š11 до Š13 и подбушивање магистралног пута од Š5 (крак “S-1”)
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.Maшинско-ручни (80-20%) ископ земље 3-ће
категорије са одбацивањем ископане земље на
1,0 м од ивице рова, на делу трасе ван пута,
ширина рова износи мин.80 цм
Обрачун по м3 ископане земље
Од 0-2 м
м3
Од 2-4 м
м3
Од 4-6 м
м3

248,80 х _______= ____________
200,40 х _______= ____________
5,20 х _______= ____________

2.Одвоз вишка ископаног материјала са утоваром,
превозом и истоваром на депонију до 5 км,
на делу трасе поред и у путу, у растреситом
стању које је увећано 25% у односу на ископ
Обрачун по м3 ископане земље.
м3

568,00 х _______= _____________

3.Набавка, транспорт и уграђивање песка испод
и изнад цеви тако да је цев потпуно обложена, тако
да се у просеку уграђује 0,35 м3/м' песка.
Обрачун по м3 уграђеног песка
м3
30,40 х ________= _____________
4.Планирање дна каналског рова са тачношћу
+ 3 цм са избацивањем земље ван рова.
Обрачун по м2 планираног дна рова
м2
5.Насипање рова земљом из ископа и њено
набијање, као и на делу трасе где је неопходан
виши заштитни слој.
Обрачун по м3 насуте земље.
М3

121,60 х ________= ____________

316,40 х ________= ____________

6.Набавка, транспорт и уградња природне
мешавине по извршеној монтажи канализац.
вода и извршене контроле. Шљунак се набија
у слојевима од по 30 цм и то на делу саобраћајнице
до врха.
Обрачун по м3 уграђеног шљунка
м3
138,00 х ________= ____________
_________________________________________
Укупно земљани радови:
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Б.БЕТОНСКИ РАДОВИ
1.Бетонирање подлога дна ревизионих окана
набијеним бетоном МБ-15 са обрадом
кинете и малтерисање дна и косина цем.малтером
са глетовањем до црног сјаја. За дне ревизионог
силаза неопходно је уградити 0,50 м3 бетона по окну.
Обрачун по м3 ревизионог окна.
м3
2,56 х ________= ____________
2.Израда бетонског ревизионог силаза
арм.бетоном МБ-20 кружног пресека
светлог отвора 1,0 м са зидовима д=15 цм,
у двостраној оплати од чамове грађе.
Горњи део се конусно сужава на отвор од 0,60 м
ради уграђивања ливено-гвоздених шахт поклопаца
Сливници се изводе и од префабрикованих
армирано-бетонских прстенова и завршних делова
Обрачун по м2 уграђеног силаза.
Бет.прстенови 1000/500
ком. 14.00 х ________= ____________
Завршни прстенови 1000/920/750
ком.
3.00 х ________= ____________
3.Набавка, транспорт и уградња армирано-бетонских
шахт поклопаца.
Обрачун по ком уграђеног поклопца
ком.
3.00 х ________= ____________
4.Набавка, транспорт и уграђивање лив.гвоздених
пењалица изведених по ДИН-у 1212 који се уграђује
наизменично на међусобном размаку по 30 цм.
Обрачун по ком.уграђених пењалица
ком. 30.00 х ________= ____________
_______________________________________________
Укупно бетонски радови:
В. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1.Утовар, транспорт до 10 км и уграђивање канализационих
цеви са међусобним спајним на муф. Цеви су класе SN
4 KN/м2 и полажу по паду из пројектне документације
Обрачун по м' положене цеви. мин.унутрашњи пречник
КC DN 200
м'
121,50 х _________= ___________
КС DN 250
м'
30,00 х _________= ___________
_________________________________________
Укупно инсталатерски радови:
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Г. ОСТАЛИ РАДОВИ
1.Геодетско обележавање трасе
пре почетка извођења радова.
Обрачун по м'

м' 151.50 х __________= ____________

2.Геодетско снимање изведених радова
са израдом ситуације, подружног профила
и уписом у катастар непокретности.
Обрачун по м'
м' 151.50 х __________=_____________
3.Набавка, транспорт и уграђивање канализ.
PVC цеви носивости 4 КН/цм2, испод
магистралног пута Краљево-Крушевац, Цеви се
уграђују подбушивањем и служе као заштита
главном колектору.
У цену улази рад машине на подбушивању као и
ископ рова за спуштање машине.
Обрачун по м положене цеви
PVC DN 400
м ' 29,00 х __________=_____________
_________________________________________
Укупно остали радови :
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (за крак “S-1”)
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Б. БЕТОНСКИ РАДОВИ
В.ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Г. ОСТАЛИ РАДОВИ
__________________________________________________________________________________
УКУПНО:
__________________________________________________________________________________
ПДВ (20%):
____________________________________
Укупно (за крак “S-1”):
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Б. Крак “А” I фаза од Š55 до Š57
A.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.Машинско-ручни (80-20%) ископ земље
3-ће категорије са одбацивањем на 1,0 м
од ивице рова на делу трасе ван пута,
ширина рова износи мин.60 цм,
Обрачун по м3 ископане земље
Од 0-2 м

м3

88,20 х _______= ____________

2.Одвоз вишка ископаног материјала са утоваром
превозом и истоваром на депонију од 5 км, на делу
трасе поред и у путу, у растреситом стању које је
увећано 25% у односу на ископ.
Обрачун по м3 ископане земље.
0-2м
м3
35,62 х _______= _____________
3.Набавка, транспорт и уграђивање песка испод
и изнад цеви тако да је цев потпуно обложена, у
просеку уграђује 0.35 м3/м' песка.
Обрачун по м3 уграђеног песка
м3
4.Планирање дна каналског рова са тачношћу
+- 3 цм са избацивањем земље ван рова
Обрачун по м2 планираног дна рова.
м2

20,00 х _______= _____________

57,00 х _______= _____________

5.Насипање рова земљом из ископа и њено набијање
каo и на делу трасе где је неопходан виши заштитни слој.
Обрачун по м3 насуте земље.
М3
59,70 х ________= _____________
_________________________________________
Укупно земљани радови:
Б. БЕТОНСКИ РАДОВИ
1.Бетонирање дна ревизионих окана набијеним
бетоном МБ-15 са обрадом кинете и малтерисање
дна и косина цем.малтером са глетовањем до
црног сјаја. За дно ревизионоф силаза неопходно
је уградити 0,50 м3 бетона по окну.
Обрачун пом3 ревизионог окана.
м3

3,00 х _________= _____________
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2.Израда бетонског ревизионог силаза
арм. Бетоном МВ 20 кружног пресека светлог
отвора 1,0 м са зидовима д=15 цм, у двостраној
оплати од чамове грађе. Горњи део се конусно
сужава на отвор од 0,60 м ради уграђивања ливено-гвоздених
шахт поклопца. Силази се изводе и од профабрикованих
армирано-бетонских прстенова и завршних делова.
Обрачун по м2 уграђеног силаза
Бет. Прстенови 1000/500
Завршни прстенови 1000/920/750

ком.
ком.

7 х __________=_____________
2 х __________= ____________

_________________________________________
Укупно бетонски радови:
В. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1.Утовар, транспорт до 10 км и уградња канализационих
цеви. Цеви су класе SN 4 KN/м2 и полажу по паду из
пројектне документације.
Обрачун по м' положене цеви.
KC DN 300 (унутрашњи пречник)
м'
91,00 х _________= ___________
_________________________________________
Укупно инсталатерски радови:
Г. ОСТАЛИ РАДОВИ
1.Геодетско обележавање трасе пре почетка
извођења радова.
Обрачун по м'

м'

2.Геодетско снимање изведених радова са израдом
ситуације подружног профила и уписом у катастар
непокретности.
Обрачун по м'
м'

91,00х__________=____________

91,00х__________=____________

3.Набавка, транспорт и уграђивање канализ. PVC
цеви носивости 4 KN/цм2, испод магистралног
пута Краљево-Крушевац. Цеви се уграђују подбушивањем
и службе као заштита главном колектору.
У цену улази рад машине на подбушивању као и ископ
рова за спуштање машине.
Обрачун по м положене цеви
PVC-DN-400
м'
34,00 х__________=_____________
_________________________________________
Укупно остали радови:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА (за крак “А”)

А ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Б.БЕТОНСКИ РАДОВИ
В.ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Г. ОСТАЛИ РАДОВИ
__________________________________________________________________________________
_
У К У П Н О : (за крак “А”)
ПДВ (20%):
С В Е Г А:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ПАРТИЈА 2)
А) КРАК “S-1”

_____________________

Б) КРАК “A”

_____________________
УКУПНО: _________________
ПДВ (20%)_________________
УКУПНО (СА ПДВ):__________
ПОНУЂАЧ
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ПАРТИЈА 3: МЗ Ратина – канализација у Ратинској реци (наставак)
КОЛИЧИНА И ОПИС
радова на изради фекалне канализације на територији МЗ Ратина
и Метикоши за крак RR Ратинска река од Š34 “RR” - Š44 “RR”
I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.Maшинско-ручни (80-20%) ископ земље 3-ће
категорије са одбацивањем ископане земље на
1,0 м од ивице рова, на делу трасе ван пута,
ширина рова износи мин.80 цм
Обрачун по м3 ископане земље
Од 0-2 м
м3

795,00 х _______= ____________

2.Одвоз вишка ископаног материјала са утоваром,
превозом и истоваром на депонију до 5 км,
на делу трасе поред и у путу, у растреситом
стању које је увећано 25% у односу на ископ
Обрачун по м3 ископане земље.
м3

217,50 х _______= _____________

3.Набавка, транспорт и уграђивање песка испод
и изнад цеви тако да је цев потпуно обложена, тако
да се у просеку уграђује 0,35 м3/м' песка.
Обрачун по м3 уграђеног песка
м3
154,70 х ________= _____________
4.Планирање дна каналског рова са тачношћу
+ 3 цм са избацивањем земље ван рова.
Обрачун по м2 планираног дна рова
м2

319,50 х ________= ____________

5.Насипање рова земљом из ископа и њено
набијање, као и на делу трасе где је неопходан
виши заштитни слој.
Обрачун по м3 насуте земље.
м2

327,35 х ________= ____________

6.Набавка, транспорт и уградња природне
мешавине по извршеној монтажи канализац.
вода и извршене контроле. Шљунак се набија
у слојевима од по 30 цм и то на делу саобраћајнице
до врха.
Обрачун по м3 уграђеног шљунка
м3
205,00 х ________= ____________
_________________________________________
Укупно земљани радови:
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Б.БЕТОНСКИ РАДОВИ
1.Бетонирање подлога дна ревизионих окана
набијеним бетоном МБ-15 са обрадом
кинете и малтерисање дна и косина цем.малтером
са глетовањем до црног сјаја. За дне ревизионог
силаза неопходно је уградити 0,50 м3 бетона по окну.
Обрачун по м3 ревизионог окна.
м2
5,20 х ________= ____________
2.Израда бетонског ревизионог силаза
арм.бетоном МБ-20 кружног пресека
светлог отвора 1,0 м са зидовима д=15 цм,
у двостраној оплати од чамове грађе.
Горњи део се конусно сужава на отвор од 0,60 м
ради уграђивања ливено-гвоздених шахт поклопаца
Силази се изводе и од профабрикованих
армирано-бетонских прстенова и завршних делова
Обрачун по м2 уграђеног силаза.
Бет.прстенови 1000/500
ком. 18.00 х ________= ____________
Завршни прстенови 1000/920/750
ком.
9.00 х ________= ____________
3.Набавка, транспорт и уградња армирано-бетонских
шахт поклопаца.
Обрачун по ком уграђеног поклопца
ком.
9.00 х ________= ____________
4.Набавка, транспорт и уграђивање лив.гвоздених
пењалица изведених по ДИН-у 1212 који се уграђује
наизменично на изменичном размаку по 30 цм.
Обрачун по ком.уграђених пењалица
ком. 45.00 х ________= ____________
_______________________________________________
Укупно бетонски радови:
В. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1.Набавка, транспорт и уграђивање канализационих
цеви са међусобним спајним на муф. цеви су класе SN
4 KN/м2 и полажу по паду из пројектне документације
Обрачун по м' положене цеви.
КC DN 300 (унутрашњи пречник)
м'
442,00 х _________= ___________
_________________________________________
Укупно инсталатерски радови:
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Г. ОСТАЛИ РАДОВИ
1.Геодетско обележавање трасе
пре почетка радова.
Обрачун по м'

м' 442.00 х __________= ____________

2.Геодетско снимање изведених радова
са израдом ситуације, подружног профила
и уписом у катастар непокретности.
Обрачун по м'
м' 442.00 х __________=_____________
_________________________________________
Укупно остали радови :
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Партија 3)
А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Б. БЕТОНСКИ РАДОВИ
В.ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Г. ОСТАЛИ РАДОВИ
__________________________________________________________________________________
УКУПНО:
__________________________________________________________________________________
ПДВ (20%):
____________________________________
Укупно (са ПДВ):
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