
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА –  ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТОВА ИЗ ПРОГРАМА ОБНОВЕ  МОСТОВА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2015.ГОДИНИ 

Број јавне набавке за 2015. годину: ЈН  бр. 1.2.37
Поступак јавне набавке мале вредности по партијама

Рок за достављање понуда: закључно са 21.10.2015. године до 12.00 часова

Датум отварања понуда: 21.10.2015. године у 13.00 часова

Краљево, октобар 2015. године 
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      Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net



На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“
бр.  124/2012,  14/2015  и  68/2015 у  даљем  тексту:  Закон), члана  6.  Правилника  о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања  испуњености  услова („Службени гласник  РС“,  бр.  29/2013),  Одлуке  о
покретању  поновног  поступка јавне набавке  мале вредности по партијама  број   од
5110/1 од 08.10.2015. године  и Решења о образовању  Комисије за јавну набавку  мале
вредности по партијама броj 5110/2 од 08.10.2015. године,  припремљена је :

                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за  јавну набавку мале вредности по партијама услуге –  Техничка
документација за изградњу мостова из Програма обнове  мостова на територији

Града Краљева у 2015.години

Број јавне набавке за 2015. годину: ЈН бр. 1.2.37

Вредност  јавне набавке мале вредности по партијама без ПДВ-а процењена је   
на износ до 1.780.000,00 дин.                             

Конкурсна документација садржи укупно 30 страна
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Наручилац: Јавно  предузеће Дирекција за планирање и изградњу "Краљево"
 
- Врста наручиоца: Јавно предузеће 

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

-  Облик својине: државна  својина

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

     -     Интернет страница Наручиоца: www.direkcijakv.net

- 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 Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.

2) Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку  јавне набавке
мале вредности  по партијама у складу са законом и подзаконским актима под
којима се уређују јавне набавке.

3) Предмет  јавне  набавке:  Техничка  документација  за  изградњу  мостова  из
програма обнове мостова на територији града Краљева у 2015.години у случају
отклањања последица од поплава

4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци мале
вредности по партијама

5) Контакт: у току радне недеље (понедељак – петак) од 07.00 h до 14.30 h
               javne.nabavke@direkcijakv.net
     факс: 036/312-061
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1) Опис предметне набавке: Набавка је обликована у шест партија.
Предмет јавне набавке  мале вредности по партијама  бр. 1.2.37 су  услуге -  Техничка
документација за изградњу мостова из Програма обнове мостова на територији Града
Краљева у 2015.години 
           Партија 9 - Печеног 

Мост на путу за Дебељак малу ка путу за Топољску малу...........300.000,00 дин.
Л=цца 8,5м, Б=2,6м

           Партија 10 - Врдила
Мост на путу за Ковиниће 
Л=цца 12м, Б=2,6м........................................................ ..................320.000,00 дин.

           Партија 11 - Бресник
Мост на реци Дубочици на путу за Бресник 
Л=цца 8м, Б=4м...............................................................................300.000,00 дин.

           Партија 12 - Гокчаница
Мост добра буква 
Л=цца 8м,  Б=3м...............................................................................300.000,00 дин.

           Партија 13 - Мланча 
           Пешачки мост на реци Студеници ка Драгићевићима 

Л=цца 20м, Б=2м..............................................................................280.000,00 дин.
Партија 14 - Мланча 

           Пешачки мост на реци Студеници 
Л=цца 18м, Б=1м..............................................................................280.000,00 дин.

2) Ознака  и  назив  из  општег  речника  набавке:  71240000  –  Архитектонске,
инжењерске услуге и услуге планирања.
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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.
Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, за

све елементе који се траже у конкурсној документацији.
 Наручилац ће водити поступак на српском језику.

       Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце
попуне према приложеним упутствима.

Понуде се достављају према обрасцима из конкурсне документације.
3.2. Подношење понуде 
Понуде  морају  бити   у  целини  припремљене  у  складу  са  Законом  о  јавним

набавкама  ("Службени  гласник  РС"  број  124/2012,14/2015 и  68/2015),  подзаконским
актима, позивом за подношење понуда и  конкурсном документацијом.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  са  сигурношћу  може
утврдити да се понуда отвара први пут.

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 или кутији је потребно
назначити да понуду подноси група понуђача и навести називе и адресе свих учесника
у заједничкој понуди.

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  мале  вредности  по  партијама  услуге – Техничка  документација  за
изградњу мостова из Програма обнове  мостова на територији Града Краљева у
2015.години, ЈН  бр. 1.2.37 – НЕ ОТВАРАТИ”    

Понуда се  подноси у  року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 13.10.2015. године.

Рок за подношење понуда је 21.10.2015. године до 12.00  часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца,

без обзира на начин достављања, до 21.10.2015.године до 12.00 часова.
      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. Пријем понуда
Благовременом ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене

од стране Наручиоца, без обзира на који су начин послате. Понуда коју наручилац није
примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку
дана  и  сата  до  којег  се  понуде  могу  подносити,  сматраће  се  неблаговременом  и
наручилац  ће  по  окончању  поступка  отварања  вратити  неотворену  понуђачу,  са
назнаком да је поднета неблаговремено.
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Понуде  које  нису  у  складу  са  конкурсном  документацијом  сматраће  се
неприхватљивом.

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.

3.5. Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси Наручиоца дана

21.10.2015. године са почетком у 13.00 часова.
           3.6. Варијанте понуде

Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
           3.7.Трошкови припреме и подношења понуде

 Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

 Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме
понуде који је саставни део конкурсне документације. Ако поступак јавне набавке буде
обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу
надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у
својој понуди.
           3.8. Рок 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  понуде  не  може

мењати понуду.
           3.9. 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 мале вредности по партијама услуге – Техничка
документација за изградњу мостова из Програма обнове  мостова на територији Града
Краљева у 2015.години, ЈН 1.2.37 – не отварати“ или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности по партијама услуге – Техничка
документација за изградњу мостова из Програма обнове  мостова на територији Града
Краљева у 2015.години , ЈН 1.2.37 – не отварати“ или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности по партијама услуге – Техничка
документација за изградњу мостова из Програма обнове  мостова на територији Града
Краљева у 2015.години , ЈН 1.2.37 – не отварати“ или

„Измена  и  допуна  понуде  за  јавну  мале  вредности  по  партијама услуге –
Техничка  документација  за  изградњу  мостова  из  Програма  обнове   мостова  на
територији Града Краљева у 2015.години , ЈН 1.2.37 – не отварати“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији 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.
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3.10. 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 IV), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,  или подноси
понуду са подизвођачем.

3.11.Учешће подизвођача
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач  у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико  уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и  Понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.

Понуђач  у  потпуности  одговара  Наручиоцу  за  извршење  обавеза  из
поступкајавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број
подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су  наведени  у  конкурсној  документацији,  у  складу  са  упутством  како  се  доказује
испуњеност услова.

3.12. Подношење заједничке понуде
Понуду може поднети  група  понуђача,  у  том 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.
Закона и то :

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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.

3.13. Начин, рок и услови плаћања
Плаћање ће се извршити у року од 15 дана од дана пријема фактуре.
3.14. Рок и начин извршења
Извршилац  услуга   је  дужан  да  у  року   од  45 календарских  дана  од  дана

потписивања уовора изради  и преда наручиоцу техничку документацију.
3.15. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Понуђач  је  дужан  да  у  обрасцу  понуде  наведе  укупну  цену  без  ПДВ-а,

припадајући ПДВ-е, и укупну цену са ПДВ-ом.
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.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у том случају ће
поступити на основу чл. 92. Закона о јавним набавкама.
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3.16. Валута
Цена мора бити изражена у динарима и у понуђену цену понуђач мора укључити

све зависне трошкове. Цена је фиксна и не може се мењати.
3.17. Обавезе понуђача по чл. 75. ст. 2. Закона
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  немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац
изјаве дат је у конкурсној документацији.

3.18. Заштита поверљивости података  које  наручилац ставља понуђачима
на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.

3.19. Додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са  припремањем
понуде.

  Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу  и  на  евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, у току радне
недеље  од  понедељка  до  петка  у  периоду  од  07.00  часова  до  14.30  часова,  са
назнаком  –  Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне
документације, јн бр.1.2.37 – Техничка документација за изградњу мостова из Програма
обнове  мостова на територији Града Краљева у 2015.години, путем факса 036/312-019,
путем  електронске  поште  на  e-mail  адресу  javne.nabavke@direkcijakv.net,  или  путем
поште на адресу наручиоца: улица Хајдук Вељкова бр.61,36000 Краљево.

Уколико је понуђач благовремено захтевао додатне информације и појашњења
конкурсне документације, наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набаки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама и појашњењима врши се на
начин одређен чланом 20.ЗЈН.
 3.20. Измене и допуне конкурсне документације

Наручилац задржава право да  током рока за достављање понуда измени или
допуни  конмкурсну  документацију.  Све  измене  и  допуне  Наручилац  ће  објавити  на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници наручиоца.
       Свака измена и допуна конкурсне документације представљаће саставни део
конкурсне документације и биће објављена на Порталу јавних набавки  и на интернет
страници наручиоца. 
        Уколико Наручилац измени и допуни конкурсну документацију осам или мање дана
пре истека рока за  достављање понуда,  Наручилац ће продужити рок за  подношење
понуда и објавити обавештење о продужетку рока  за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.

3.21. 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  ћу  му  помоћи  при
прегледу,  вредновању и  упоређивању  понуда,  а  може  да  врши  контролу,  увид  код
понуђача, односно његовог подизвођача као и да изврши исправке рачунских грешака,
у свему како је предвиђено чланом 93.ЗЈН.
           Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу  (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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  Понуђачи  су у  обавези да на захтев  наручиоца у  току разматрања понуде  пруже
додатна објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена 
било каква промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није 
дозвољена промена која би неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила 
прихватљивом односно одговарајућом.

Наручилац, може уз сагласност понуђача, извршити 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 такву

понуду одбити као неприхватљиву.    
        3.22. Битни недостаци понуде – разлози за одбијање понуда
   Биће разматране само оне понуде које су благовремене и које испуњавају услове
и захтев из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде,
односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. ЗЈН.

Наручилац  ће  одбити  понуду  уколико  поседује  доказ  о  постојању  негативне
референце у смислу члана 82. ЗЈН.
          3.23. Обустава поступка
            Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора или из објективних разлога, који се нису могли предвидети у време
покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да се започети поступак оконча,
односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега
се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи,  посебно  наводећи  разлоге  обуставе  поступка  и  упутство  о  правном
средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року
од три дана од дана доношења одлуке.

3.24. Захтев за заштиту права
Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно  заинтересовано

лице које има интерес за доделу уговора, и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

Захтев   за  заштиту права  подноси  се   Наручиоцу,   а  копија  се  истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права.

 Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  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 овим
законом није  другачије  одређено.  О поднетом захтеву за  заштиту права Наручилац
објављује  обавештење  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет  страници,
најкасније у року од два дана од дана пријема Захтева за заштиту права, које садржи
податке из прилога 3Љ. Уколико Наручилац одлучи да заустави даље активности у
случају подношења Захтева за заштиту права, дужан је да у обавештењу о поднетом
Захтеву за  заштиту  права  наведе  да  зауставља даље активности  у  поступку  јавне
набавке. 

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  три  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.  У  том
случају подношења Захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење
понуда.

Након 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. 
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 случају  поднетог  Захтева  за  заштиту  права  Наручилац  не  може  донети  одлуку  о
додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

 Захтевом за Заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете 
у  поступку  јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  Захтева  били  или  могли  бии  познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење Захтева из члана 
149. става 3.и 4., 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 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности. Број рачуна за 
уплату таксе је 840-30678845-06, чифра плаћања153, позив на бр.97 _____ (зависи од
општине где се уплаћује),  сврха уплате :  РАТ са назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник : Буџет РС. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члан 138-167.ЗЈН
3.25. Закључење уговора
Наручилац  је  дужан  да   уговор  о  јавној  набавци  достави  понуђачу којем  је

додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда  наручилац  може закључити  уговор
пре истека  рока за подношење захтева за заштиту права,  у складу са чл. 112. став 2.
тачка 5.) Закона.
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4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  за  јавну набавку  мале  вредности  по  партијама  услуге –  Техничка
документација за изградњу мостова из Програма обнове  мостова на територији Града
Краљева у 2015.години, ЈН број 1.2.37

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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П О Н У Д А

Понуђач

Понуда број

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да  у поступку јавне
набавке мале вредности по партијама техничку документацију за изградњу мостова из
програма  обнове  мостова  на  територији  града  Краљева  у  2015.,  ЈН  број  1.2.37
извршимо под следећим условима

Партија 9 - Печеног 
Мост на путу за Дебељак малу ка путу за
Топољску
Укупна цена (без ПДВ-а)
Припадајући ПДВ
Укупна цена  (са ПДВ-ом)

 __________________________
 __________________________
 __________________________

Партија 10 - Врдила
Мост на путу за Ковиниће
Укупна цена (без ПДВ-а)
Припадајући ПДВ
Укупна цена  (са ПДВ-ом)

 __________________________
 __________________________
 __________________________

Партија 11 - Бресник
Мост  на  реци  Дубочици  на  путу  за
Бресник
Укупна цена (без ПДВ-а)
Припадајући ПДВ
Укупна цена  (са ПДВ-ом)

 __________________________
 __________________________
 __________________________

Партија 12 - Гокчаница
Мост добра буква
Укупна цена (без ПДВ-а)
Припадајући ПДВ
Укупна цена  (са ПДВ-ом)

 

__________________________
__________________________
__________________________

Партија 13 - Мланча 
Пешачки  мост  на  реци  Студеници  ка
Драгићевићима
Укупна цена (без ПДВ-а)
Припадајући ПДВ
Укупна цена  (са ПДВ-ом)

 __________________________
 __________________________
 __________________________

Партија 14 - Мланча 
Пешачки мост на реци Студеници 
Укупна цена (без ПДВ-а)
Припадајући ПДВ
Укупна цена  (са ПДВ-ом)

 

__________________________
__________________________
__________________________

 
Рок и начин плаћања  15 дана од дана пријема фактуре

 Рок извршења за сваку партију
45 календарских дана од дана потписивања
уовора 

Датум: Потпис:

Понуђач                                                     Печат                                         Подизвођач
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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. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

УСЛОВА

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.3) Закона)   

         Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе  које  произилазе  из  важечих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и
условима  рада,  заштити  животне  средине  као  и  да  немају  забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Испуњеност обавезних  услова за  учешће  у поступку предметне  јавне набавке,
у складу са чл.  77.  став 4.  Закона  понуђач доказује достављањем изјаве (образац
изјаве бр. 6.).

__________________________________________________________________________
Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране

овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач  је дужан да достави

изјаву подизвођача потписану од стране  овлашћеног лица и оверену печатом.
Наручилац неће тражити од понуђача  чија  је  понуда оцењена као најповољнија

пре доношење одлуке о додели уговора   да  достави на увид  оригинал  и оверену
копију доказа  о испуњености услова  за  учешће  у поступку предметне јавне набавке.
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 5/1.  ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СХОДНО ЧЛАНУ 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ   ДОКАЗУЈЕ  
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач  је  дужан  да  пре  закључења  уговора,  достави  Наручиоцу  Уговор  о
осигурању  од  професионалне  одговорности  (Полису  осигурања  одговорности)  са
Условима за осигурање од професионалне одговорности,  у свему према Правилнику о
условима осигурања од професионалне одговорности број 110-00-00058/2015-07 од 6.
маја  2015.године  донет  од  стране  Министарства  грађевинарства,  саобраћаја  и
инфраструктуре.

Доказује се:

           Приликом подношења понуде, доставља се: 

      - Изјава на обрасцу број 8.,која је саставни део Конкурсне документације ( страна
19/30) којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
ће уколико му уговор о предметној јавној набаваци буде додељен доставити Уговор о
осигурању  од  професионалне  одговорности (  Полису  осигурања   одговорности)  са
Условима за осигурање од професионалне одговорности  

         Пре закључења уговора, доставља се: 

 -   Уговор  о  осигурању  од  професионалне  одговорности  (Полиса  осигурања
одговорности)  са  Условима  за  осигурање  професионалне  одговорности  који  су
саставни део Полисе.
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и
68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач_________________________________________из_______________________, 
Адреса: _________________________________________ матични број: _____________,
у поступку јавне мале вредности набавке по партијама услуге - Техничка документација
за  изградњу мостова  из  програма  обнове  мостова  на  територији  града  Краљева  у
2015.,  ЈН  број  1.2.37 испуњава  све  услове   из  чл.  75.  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 или стране државе када има  седиште  на  њеној
територији

Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  да  немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

                Датум:                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 ____________________                         _______________________

                                                          м.п. 

__________________________________________________________________________________
Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди
мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2 и 3. Уколико понуду подноси група
понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју
примерака, и потпише од стране  овлашћеног лица за сваког члана групе понуђача (као
и за носиоца посла групе понуђача). 
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ПО ПАРТИЈАМА

(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. Закона ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и
68/2015),  под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као
заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу: 

И З Ј А В У 

Подизвођач ___________________________________________ из _________________, 
Адреса:_________________________________________, матични број _____________,
у  поступку  јавне  набавке   мале  вредности  по  партијама  услуге -  Техничка
документација за изградњу мостова из програма обнове мостова на територији града
Краљева у 2015.години, ЈН број 1.2.37  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 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

     3)  Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у  
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште  
на њеној територији

 Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и  да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача 

                _______________________

                                                 м.п.

          Потпис овлашћеног лица подизвођача 

              _______________________
                                                 
м._______________________________________________________________________

Напомена:
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је 

да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и 
печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, 
овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача)
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОЛИСИ ОСИГУРАЊА  ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ КОЈУ
МОЖЕ ПРИЧИНИТИ  ДРУГОЈ СТРАНИ,ОДНОСНО ТРЕЋЕМ ЛИЦУ

_________________________________________________________________________________
                                              (навести назив понуђача)

даје следећу 

И З Ј А В У 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу, уколико
ми у поступку јавне набавке мале вредности по партијама – Техничка документација за
изградњу  мостова  из  Програма  обнове   мостова  на  територији  Града  Краљева  у
2015.години,  број  јавне  набавке  1.2.37,  буде  додељен  уговор  о  предметној  јавној
набавци,  а  пре  закључења  уговора  доставити  наручиоцу  Уговор  о  осигурању  од
професионалне  одговорности  (Полиса  осигурања  одговорности)  са  Условима  за
осигурање професионалне одговорности који чине саставни део уговора, чиме се као
понуђач осигуравам од одговорности за штету  приликом пружања професионалних
услуга (заштита од последица стручне грешке)  коју може имати друга страна, односно
треће лице а све у складу са чланом 129а и чланом 201. став 5. тачка 12. Закона о
планирању  и  изградњи  (“Сл.Гласник  РС”  бр.72/09,  81/09  исправка,  64/10-
УС,29/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,132/14  и  145/14  )  и  Правилником  о  условима
осигурања од професионалне одговорности бр. 110-00-00058/2015-07 од 6. маја 2015.
које је донело Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Уговор  о  осигурању  од  професионалне  одговорности  (Полиса  осигурања
одговорност)  са  Условима  за  осигурање  професионалне  одговорности,  морају  бити
достављена у оригиналу или овереној копији, са важношћу за читав период извршења
услуга.

Датум                                                                                          Понуђач

_____________________                           М.П.                                    ____________________

__________________________________________________________________________
Напомена:
У случају  подношења заједничке  понуде,  образац   потписује  и  оверава  члан групе
понуђача који је у достављеном споразуму одређен за  носиоца посла.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама понуђач

__________________________________________________________________________
(навести назив понуђача)

даје следећу 

И З Ј А В У

                                         О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  потврђујем да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у
поступку јавне набавке  мале вредности по партијама услуге - Техничка документација
за  изградњу мостова  из  програма  обнове  мостова  на  територији  града  Краљева  у
2015.,ЈН број 1.2.37

 
Датум                                                                                         Понуђач

____________________                   МП                                    _______________________ 

__________________________________________________________________________
Уколико понуду подноси група понуђача  изјава  мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА
ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама понуђач

__________________________________________________________________________
                                            (Навести назив понуђача)

 даје следећу 

ИЗЈАВУ

Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и  гарантујем  да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, у поступку
јавне  набавке   мале  вредности  по  партијама  услуге -  Техничка  документација  за
изградњу  мостова  из  програма  обнове  мостова  на  територији  града  Краљева  у
2015.години ,ЈН број 1.2.37

Датум                                                                                             Понуђач

____________________                        МП                                ______________________

__________________________________________________________________________
Уколико понуду подноси група понуђача  изјава  мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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11.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА   
         УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

у поступку јавне набавке  мале вредности по партијама услуге -Техничка документација
за  изградњу мостова  из  програма  обнове  мостова  на  територији  града  Краљева  у
2015.години,ЈН број 1.2.37

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                    _______________________ 
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12.       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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.

Ре
д.
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 доставио 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

Техничка документација за изградњу мостова из програма обнове мостова на   
територији града Краљева у 2015.години у случају отклањања последица од

поплава, број  ЈН 1.2.37

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“, Улица Хајдук Вељкова бр. 61 (у 
даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101258220, матични број 17001841, коју заступа 
директор Марица Мијајловић, дипл.инж.арх., са једне стране 

и 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични 
број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у 
даљем тексту: Извршилац), које заступа ___________________________, са друге 
стране.

и са понуђачима из групе понуђача: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Извршилац наступа  са подизвођачем/подизвођачима:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

На  основу  прихваћене  понуде Извршиоца број  _______,  од  _______2015. године  и
Одлуке о додели уговора број : _______од _______2015. године, а након спроведеног
поступка јавне  набавке  мале  вредности по  партијама број  1.2.37 по  позиву  за
подношење  понуда објављеног на Порталу јавних набавки дана ________2015. године
уговорне стране закључују овај уговор.

Уговорене стране су се споразумела у следећем:

Члан 1.

Наручилац  посла  поверава,  а  Извршилац  посла  као  најповољнији  понуђач
изабран у поступку јавне набавке мале вредности по партијама прихвата обавезу да са
својим стручним  сарадницима и материјалом за потребе  Наручиоца  изради  техничку
документацију  за изградњу мостова из програма обнове мостова на територији града
Краљева у 2015. години у случају отклањања последица од поплава и то:
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Партија 9 - Печеног 
Мост на путу за Дебељак малу ка путу за Топољску малу 

Партија 10 - Врдила
Мост на путу за Ковиниће 

Партија 11 - Бресник
Мост на реци Дубочици на путу за Бресник 

Партија 12 - Гокчаница
Мост добра буква 

Партија 13 - Мланча 
Пешачки мост на реци Студеници ка Драгићевићима 

Партија 14 - Мланча 
Пешачки мост на реци Студеници 

Члан 2.

Извршилац  се  обавезује  да  техничку  документацију  из  чл.  1.  овог  уговора
изради у свему према важећим  Правилнику о садржини, начину и поступку израде и
начину  вршења  контроле  техничке  документације  према  класи  и  намени  објекта
(“Сл.гласник РС” бр.  23/2015), пројектним задатком и прихваћеној понуди извршиоца
посла  бр.  __________  од  __________,  а  у  супротном  је  дужан  да  техничку
документацију у остављеном року усклади са горе наведеним условима. 

    Члан 3.

 Извршилац услуга  ће  услуге  које су  предмет  овог  уговора  извршити
самостално без подизвођача -  са подизвођачима  и то:
- _________________________ за___________________________ услуге
- _________________________ за ___________________________услуге
- _________________________ за ___________________________услуге
- _________________________ за ___________________________услуге

Понуђачи  из групе понуђача су:
- _________________________ за__________________________ услуге
- _________________________ за __________________________услуге
- _________________________ за __________________________услуге
- _________________________ за __________________________услуге

Члан 4.

На  основу  прихваћене  понуде  Извршиоца  посла  бр.  _____________  од
________________,  уговарачи  утврђују  да  укупна  уговорена  вредност  посла  са
припадајућим порезом из члана 1. овог уговора износи: 
Партија 9 - Печеног 
Мост на путу за Дебељак малу ка путу за Топољску малу ______________ динара.
Партија 10 - Врдила
Мост на путу за Ковиниће ______________ динара.
Партија 11 - Бресник
Мост на реци Дубочици на путу за Бресник  ______________ динара.
Партија 12 - Гокчаница
Мост добра буква  ______________ динара.
Партија 13 - Мланча 
Пешачки мост на реци Студеници ка Драгићевићима  ______________ динара.
Партија 14 - Мланча 
Пешачки мост на реци Студеници  ______________ динара.
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Ценом из  става 1. овог  члана обухваћена је израда  техничке документације,
прибављање свих неопходних подлога  и вршење свих неопходних истраживања  за
пројектовање:  катастарске,  геодетске,  геомеханичке  и  остале  као   и   сви  порези  и
доприноси који се обрачунавају и плаћају на ову врсту услуга.
 

Члан 5.

Уговорена  цена  из  члана  4.  овог  уговора  је  фиксна  до  завршетка  уговореног
посла и предаје  пројектне документације   Наручиоцу посла.

Уговорена цена може се променити само услед дејства више силе која  је  од
значаја за извршење уговореног посла или мера државних органа које имају утицаја за
промену уговорене цене.

Члан 6.

Плаћање  по  овом  уговору  извршиће  се  по  завршетку   уговореног  посла  и
предаје  техничке документације Наручиоцу и њеном прихватању од стране Наручиоца,
у року од 15 дана по испостављању рачуна.

Члан 7.

Извршилац се обавезује да техничку документацију   по овом уговору  изради и
преда Наручиоцу  у року од  45 календарских  дана  од дана потписивања уговора .

Наручилац посла ће одредити лице које  ће вршити надзор над реализацијом
овог уговора.

У случају закашњења са предајом техничке документације Наручилац посла има
право да извршиоцу посла зарачуна и наплати уговорну казну у висини од 0,2% од
вредности уговореног посла за сваки дан неоправданог закашњења, с тим што ће се
казна  наплатити  по  завршетку  уговореног  посла,  и   не  може  бити  већа  од  5% од
уговорене вредности посла.

Члан 8.

Извршилац посла ће техничку  документацију   урадити  и испоручити  Наручиоцу
у 4 примерака  у аналогном облику  и у  2 примерка у  дигиталном облику (програмска
апликација нивоа  AutoCad 2004). Под даном испоруке подразумева се датум потписа
пријема документације од стране овлашћеног представника наручиоца.  

 
 Члан 9.

У  складу  са  Правилником  о  условима  осигурања  од  професионалне
одговорности  број  110-00-00058/2015-07  од  06.05.2015.год.  донет  од  стране
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, понуђач је дужан да пре
закључења  уговора  достави  Уговор  о  осигурању  од  професионалне  одговорности
(полису  осигурања  одговорности)  и  Услове  за  осигурање  од  професионалне
одговорности,који су саставни део овог  уговора,  са друштвом регистрованим за ову
врсту осигурања, којима се Извршилац штити од последица стручне грешке која може
настати у току реализације овог уговора, а која представља кршење или одступање од
постојећих  правила  струке,  утврђених  професионалним  стандардима  односно
неизвршење и непоступање са пажњом доброг стручњака за  коју је  одговоран,  а  у
складу са Законом о планирању и изградњи и других закона.

Уговор о осигурању од професионалне одговорности (Полиса осигурања
одговорности)  са  Условима  за  осигурање  професионалне  одговорности  који  су
саставни  део  Полисе, мора  бити  достављен  у  оргиналу  или  оверенoj  копији  са
важношћу за читав период извршења услуге.
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Уколико се рок за извршење услуга продужи Извршилац је обавезан да достави
пре  истека  уговореног  рока  Полису  осигурања  из  става  1.  овог  члана,  са  новим
периодом осигурања.

Извршилац  услуга  је  обавезан  да  спроводи  све  потребне  мере
безбедности и здравља на раду, као и противпожарне заштите.

Члан 10.

Саставни  део  овог  уговора  је  понуда  Извршиоца  посла  бр.  ____________од
______________.  године,  пројектни  задатак Наручиоца  посла  и  сва  остала
документација коју формирају Наручилац и Извршилац поводом овог посла. 

Члан 11.

На  односе  уговарача  поводом извршења уговореног  посла  који  нису уређени
овим уговором примењиваће се Закон о планирању и изградњи, Закон о облигационим
односима и други прописи који се односе на уговорену врсту посла и плаћање.

Члан 12.

У случају спора који нису могли решити споразумно уговарача утврђују месну
надлежност Привредног суда у Краљеву.

Члан 13.

Овај  уговор је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних примерака  од  којих  су  по  три
примерка налазе  код сваке  уговорне стране.

                                                                                          
ЗА ИЗВРШИОЦА ПОСЛА                   ЗА НАРУЧИОЦА

                                                                                           ДИРЕКТОР        
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14.    ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За израду техничке документације и изградњу
мостова на локалним путевима  

У мајским поплавама у 2014. години дошло је до рушења мостова на многим локалним
путевима  на  територији  града  Краљева. Потребно  је  урадити  пројектну  документацију  за
изградњу 6 мостова према списку који се даје у прилогу пројектног задатка.

За све мостове у списку је дата процењене дужина и ширина али је пројектант дужан да
прецизно дефинише оптимални распон према конфигурацији терена и хидролошким условима,
као и ширину моста према категорији пута.  Сви мостови су од армираног бетона. Свакако да је
пројектант дужан да сагледа све чиниоце који одређују ширину моста и предложи наручиоцу
оптималну ширину моста. Положај  моста  одређен  је  ограничењем  у  погледу  имовинско
правних односа.  Мостове пројектовати да не  прелазе у приватне парцеле већ да се налази у
путном и водопривредном земљишту. 

Обавеза извршиоца је да висину и дужину моста прилагоди хидрауличном прорачуну и
Водопривредним условима.  Обавеза извршиоца је да у року од  30 календарских дана од дана
потписивања уговора достави наручиоцу пројекат за добијање грађевинске дозволе.  Обавеза
извршиоца је да у име наручиоца (на обрасцу – меморандуму наручиоца) а о трошку наручиоца
прибави  све  потребне  услове  за  пројектовање:  услове  РХМЗ-а,  водне  услове  и  локацијске
услове. 

Извршилац је у обавези да уради пројекат друмског моста у складу са урбанистичким
планом,  Законом  о  планирању  и  изградњи,  водопривредним  условима,  и  правилима  и
прописима који важе за ову врсту посла. 

Пројектом  решити  и  прилазе  мосту  кроз  довољан  број  попречних  профила,  као  и
регулацију водотока у зони моста у минимално потребној дужини.

Све потребне подлоге за пројектовање извршиоц је дужан да прибави сам.
Прибављање геотехничког елабората за потребе темељења објекта,    детаљан геодетски снимак
постојећег  стања,  израда  ктп-а   обавеза  је  изабраног  пројектанта.    Обавеза  пројектанта  је  да
припреми  сву  потребну  документацију  за  прибављање  мишљења  РХМЗ-а  и  мишљења  ЈВП
Србијаводе на основу које ће се добити одговарајући    водни и    локацијски услови. Пројектом
предвидети осигурање обала у   минимално потребној дужини     узводно и низводно.

Пројектовање се врши у више фазе и то:

Прва фаза је израда подлога за добијање мишљења хидрометеоролошког завода,
водних услова и локацијских услова у коначном у форми Идејног решења које треба да садржи:

1. Све неопходне садржаје у складу са правилником о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката Сл.
Гласник РС 23/15.

2.  Хидролошке  подлоге  –  хидролошке  прорачуне  карактеристичних  протока  великих
вода за профил објекта који се гради (Q1%, Q2%, Q5%)
Прорачун великих вода извршити применом метода за хидролошки неизучене сливове које се
заснивају  на  регионалним  метеролошким  и  хидролошким  анализама,  анализи  физичко-
географских  карактеристика  слива  (са  табеларним  приказом  елемената:  површина  слива,
дужина  тока,  пошумљеност,  усвојени  тип  земљишта)  и  анализи  максималних  падавина.  За
анализу максималних годишњих падавина користити податке са к.с.  Краљево, а  за прорачун
киша краћих трајања користити податке са ГМС Краљево.

У идејном решењу који се прилаже уз захтев за добијање метеролошких података треба
да  стоји  назив  мерног  места,  и  врста  и  обим  података  (“Уредба  о  утврђивању накнаде  за
пружање  услуга  из  области  метеролошке  и  хидролошке  делатности”  Сл.  Гласник  РС  број
37/2013).
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3. Ситуациони план са положајем моста на катастарској подлози.
4. Физичко-географска карта са уцртаним положајем моста.

У другој фази по добијању Мишљења РХМЗ-а и Водних услова, и локацијских услова ради се
Пројекат  за добијање грађевинске дозволе који треба да садржи све неопходне садржаје у
складу  са  правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  и  начин  вршења  контроле
техничке документације према класи и намени објеката( Сл гласник РС 23/15) а нарочито:

  1. Детаљан технички опис конструкције са начином и технологијом изградње моста.
 2. Хидролошка анализа, хидраулички прорачун и остали прорачуни потребни ради доказа да

изабрано решење задовољава водопривредне услове
  3.  Статички прорачун са детаљима армирања и изводом арматуре.
  4. Графички део:

- Ситуациони план моста и дела саобраћајница-приступа мосту
- Изглед моста
-Диспозиција моста: подужни пресек (обухватити и прилазе мосту), попречни пресеци
моста и  приступа мосту.
- Осигурање обала (сви потребни попречни и подужни профили)

 5. Детаљан предмер и предрачун радова. Предмером и предрачуном обухватити и изградњу
приступа мосту (асфалтирање) и осигурање обала у зони моста као и израду и уклањање
по  завршетку  радова  привременог  пута  док  траје  изградња  моста). Предмером  и
предрачуном радова обухватити и разбијање и одвожење остатака порушеног моста.

  6. Елементи за геодетско обележавање стубова моста, моста и приступа мосту.
  7. Решење одводњавања моста.
 8.  Геотехнички  елаборат  за  потребе  фундирања  моста  урађен  од  стране  овлашћене

институције (обавеза пројектанта).
 9.  Саобраћајно  решење  са  пројектом  трајне  саобраћајне сигнализације и  саобраћајно

решење у току извођења радова са пројектом привремене саобраћајне сигнализације.
10.  Привремено  решење  за  одвијање  саобраћаја  у  току  извођења  радова  (зацевљивање

потока или сл.)
11. Извод из пројекта за добијање грађевинске дозволе за потребе прибављања грађевинске

дозволе у складу са правилником.
      12. Техничка контрола пројекта за добијање грађевинске дозволе је обавеза наручиоца посла.

Након израде пројекта за грађевинску дозволу потребно је урадити извођачки пројекат у
складу  са  правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  и  начин  вршења  контроле
техничке документације према класи и намени објеката( Сл гласник РС 23/15) са свим детаљима
потребним за извођење радова.

Обавеза  извршиоца је  да  изради техничку документацију  у року од 45 календарских
дана. Време за прибављање услова не улази у уговорени рок.
 
Понуђач је у обавези да обиђе локацију пре давања понуде и сагледа све околности .
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                         Техничке спецификације

Надзор над извођењем радова врши се  у складу са:
-Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл.  Гласник
РС“ бр. 22/15)
-Законом  о  планирању  и  изградњи  („Сл.гласник  РС“  бр.  72/09;  81/09;  64/10;
24/11; 121/12; 42/13; 50/13; 54/13; 98/13;132/14;145/14)
-Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације  према класи и  намени објеката. („Сл.гласник  РС“,
бр.23/2015)
-Правилник  о  изгледу,  садржини  и  месту  поставлјанја  градилишне  табле
(„Сл.гласник РС“, бр.22/2015)
-Правилник о класификацији објеката („Сл.гласник РС“, бр.22/2015)
-  Правилник  о  начини  затварања  и  обележавања  затвореног  градилишта
(„Сл.гласник РС“, бр.22/2015)
-Правилник  о  садржини  и  начину  вођења  књиге  инспекције,  грађевинског
дневника и грађевинске књиге („Сл.гласник РС“, бр.22/2015)
-Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77)
-Конвенцијом о безбедности и здрављу у грађевинарству,  1988 (Конвенција
МОР-а број 167, Закон о потврђивању („Сл. лист“ бр. 42/09) 
-Правилником  о  техничким  нормативима  за  пројектовање  и  извођење
завршних радова у грађевинарству („Сл. лист РС“ бр. 21/90) 
-Правилником  о  техничким  и  другим  захтевима  за  бетонски  челик  („Сл.
гласник РС“ бр. 49/11)
-Правилником о техничким нормативима за бетон и армирани бетон („Сл.
лист СФРЈ“ бр. 11/87)
-Правилником  о  техничким  нормативима  за  бетон  и  армирани  бетон  у
објектима изложеним агресивном дејству средине („Сл. лист СРЈ, бр. 18/92)
-Правилником  о  техничким  нормативима  за  експлоатацију  и  редовно
одржавање мостова („Сл. лист СРЈ“, бр. 20/92)
-Правилник  о  потребном  степену  изучености  инженјерско-геолошких
својстава  терена  за  потребе  планирања,  пројектовања  и  грађења  („Сл.
гласник РС“ бр. 51/96)
-Правилником о садржини и начину осматрања тла објекта у току грађења и
употребе („Сл. лист РС“ бр. 93/11)
-SRPS U.M1.051 Одредбе о контроли производње бетона којима се дефинишу
категорије  Б1  и  Б2  као  и  одредбе  о  обавезном оснивању лабараторије  за
бетон при фабрици бетона
-SRPS U.M1.051 Одредбе о прописаној минималној опреми за лабараторију
-SRPS  ISO  17025  Одредбе  о  иутврђеним  захтевима  за  компетентност
лабараторије за испитивање
-Важећим стандарди у овој области
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