
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ
ФОНТАНА И  ГРАДСКИХ ЧЕСМИ

Број набавке за 2015 годину: ЈН  бр. 1.2.2

Поступак јавне набавке мале вредности

Рок за достављање понуда: закључно са 17.04.2015. године до 12,00 часова.

Датум отварања понуда: 17.04.2015.године у 13,00 часова.

Краљево, април 2015. године 
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      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



На основу члана 39. и  61. Закона о  јавним набавкама   („Службени
гласник  РС“,  бр.  124/2012,  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 поступка јавне набавке  број 1532/1 од 08.04.2015. године  и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 1532/2 од 08.04.2015. године
припремљена је:

                                 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за  јавну набавку мале вредности услуга
Одржавања градских фонтана и градских чесми

Број набавке за 2015 годину: ЈН бр. 1.2.2

Вредност  јавне набавке  без ПДВ-а процењена је на износ до 1.250.666,00 динара

                                     Ова конкурсна документација има 34 стране                      

Конкурсна документација садржи:

Погл
авље

Назив поглавља

1 ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2 ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5 УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

6 ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

8 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗЈН

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

10 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

11 МОДЕЛ УГОВОРА

12 КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ СА ТЕХНИЧКОМ  СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

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

- Интернет страница: www.direkcijakv.net

- Тел/факс : 036 312-019 / 036 312-061
 
- Законски заступник: директор Ненад Нерић, дипл.инж.грађ.

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

3) Предмет  јавне  набавке: Предмет  јавне  набавке  број  1.2.2  су  услуге   -
Одржавање градских фонтана и градских чесми.

4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци

5) Контакт: Зоран Керечки, дипл.инж,грађ.,kerecki.z@gmail.com, 
javne.nabavke@direkcijakv.net

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1) Опис  предметне  набавке:  Предмет  јавне  набавке  бр.  1.2.2 су  услуге  -
Одржавање градских фонтана и градских чесми

2) Ознака и назив из општег речника набавке:  50510000 – Услуге поправке и
одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера
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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 
Понуде морају бити  у целини припремљене у складу са  Законом о

јавним  набавкама  ("Слубени  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 8 (осам)   дана од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен
09.04.2015. године.

Рок за подношење понуда је 17.04.2015. године до 12,00  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  услуге  -  Одржавања  градских
фонтана и градских чесми, ЈН  бр. 1.2.2 – НЕ ОТВАРАТИ”    
На  полеђини  коверте  навести  назив  и  адресу  понуђача,  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.  Понуда  је  благовремена   уколико  је
примљена  од  стране  наручиоца,  без  обзира  на  начин  достављања,  до
17.04.2015.  до 12,00 часова. 

3.3. Пријем понуда
Благовременом ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока

примљене од стране наручиоца, без обзира на који су начин послате. Све
неблаговремене  понуде  ће  неотворене  бити  враћене  понуђачима  са
назнаком да су поднете неблаговремено.

Неблаговремене  понуде неће се разматрати.
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.

3.4. Отварање понуда
Јавно  отварање  понуда  обавиће  се  на  напред  наведеној  адреси

наручиоца дана 17.04.2015. године са почетком у 13,00 часова.
3.5. Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
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  3.6.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.

3.7. Рок важење понуде
Понуда важи 30 дана од дана отварања.
3.8. 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 услуге одржавања градских фонтана
и градских чесми, ЈН  бр. 1.2.2 – НЕ ОТВАРАТИ”  или

“Допуна понуде за јавну набавку услуге одржавања градских фонтана
и градских чесми, ЈН  бр. 1.2.2 – НЕ ОТВАРАТИ”  или

“Опозив понуде за јавну набавку услуге одржавања градских фонтана
и градских чесми, ЈН  бр. 1.2.2 – НЕ ОТВАРАТИ”  или

“Измена  и  допуна  понуде  за  јавну  набавку  услуге   одржавања
градских фонтана и градских чесми, ЈН  бр. 1.2.2 – 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  не може да  повуче  нити  да
мења своју понуду.

3.9. 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, или подноси понуду са подизвођачем.

3.10. Учешће подизвођача
Уколико  понуђач  поднесе  понуду  са  подизвођачем,  дужан  је  да  у

понуди 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.
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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 уговорених обавеза, без обзира
на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

3.11. 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 о члану групе који ће бити носилац посла и обавезе сваког
од понуђача из групе понуђача за извршење уговора, као и овлашћење да
тај носилац потпише понуду у име чланова групе, све у складу са чланом 81.
став 4. тач. 1.) до 6). и то податке о:

 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
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу 5 конкурсне документације, у складу са 
упуством како се доказује испуњеност услова.

      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.
3.12. Начин, рок и услови плаћања
Плаћање  ће  се  вршити  по  испостављању  месечних  ситуација  и

окончане ситуације.
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3.13. Рок и начин извршења
Рок извршења услуге до краја 2015. године.
3.14. 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.

3.15. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена
цена у  понуди

Цена мора да буде исказана у динарима и да садржи све трошкове,са
и  без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.

3.16. Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и 75. ст. 2. Закона
Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  изричито  наведе  да  је  поштовао

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.

3.17. Подаци  о  државном  органу   или  организацији,  односно
органу  или служби територијалне економије или локалне самоуправе
где  се  могу   благовремено  добити  исправни  подаци  о  пореским
обавезама,  заштити  животне  средине,  заштити  при  запошљавању,
условима рада и сл.;  а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу  добити у Пореској  управи,
Министарства финансија и привреде.

Подаци  о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за
заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине.

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу
добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

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.

 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  информацијама  или  појашњењима
конкурсне документације, ЈН број 1.2.2 -  Одржавање градских фонтана и

7/34



градских чесми , путем факса 036 – 312-061,  само у току радне  недеље од
понедељка  до петка у периоду од  07:00 до 14:30 часова или путем поште
на  адресу  Улица  Хајдук  Вељкова  бр.  61.  36000  Краљево  или   путем
електронске  поште  на  E-mail   javne.nabavke@  direkcijakv.net или
kerecki.z@gmail.com.

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. ЗЈН.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења   у  вези   са
припремањем понуде  телефоном није дозвољено.

3.20. Додатна објашњења од понуђача  после   отварања понуда
и контрола код  понуђача односно његовог подизвођача.

После отварања понуда наручилац може  приликом стручне оцене
понуда    да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења  која
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 као је то предвиђено чланом
53. Закона. 

3.21. Измене и допуне конкурсне документације
    Наручилац  задржава  право  да  изврши  измене  и  допуне  конкурсне
документације пре истека рока за подношење понуда.
       Свака измена и допуна конкурсне документације представља ће 
саставни део конкурсне документације и биће објављена на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца.
        Уколико измени и допуни конкурсну документацију осам или мање дана
пре  истека  рока  за  подношење понуда,  наручилац  ће  продужити  рок  за
достављање  понуда  и  објавити  обавештење  о  продужењу  рока  на  исти
начин на који је објављен и позив за подношење понуда.
         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 буџетске године, односно у наредних шест месеци.
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 3.24. Захтев за заштиту права
Захтев  за  заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако

заинтересовано лице или  пословно удружење у његово име.
Захтев   за  заштиту  права  подноси  се   Републичкој  комисији,   а

предаје наручиоцу.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-

167.  ЗЈН.  Подносилац  захтева  је  дужан  да  уплати  таксу  у  износу  од
40.000,00 динара  на  рачун  буџета  Републике  Србије:  840-742221843-57,
шифра плаћања 153, модел 97, позив на број ________ (зависи од општине
где  се  уплаћује),  сврха  уплате:  Републичка  административна  такса  са
назнаком шифре и броја јавне набавке на коју се односи, корисник: буџет
Републике Србије.

3.25. Закључење уговора
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем

је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права из  чл. 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 чл. 112. став 2.  тачка 5.) Закона.
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  за   јавну набавку  мале  вредности  услуга  -  Одржавање
градских фонтана и градских чесми , ЈН бр. 1.2.2:

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

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Лице за контакт

                                                             
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 у заједничкој понуди;

11/34



П О Н У Д А

   Понуђач:

Понуда  бр.

У  складу  са  условима  из  конкурсне  документације  спремни  смо  да  услугу  -
Одржавања градских фонтана и градских чесми, ЈН бр. 1.2.2 извршимо под следећим
условима

Укупна цена (без ПДВ-а)

Припадајући ПДВ

Укупна цена  (са ПДВ-ом)

___________________

___________________

____________________

Рок извршења
 

до краја календарске године 

Начин плаћања по испостављању месечних ситуација и   
окончане ситуације

Рок важења понуде   30 дана од дана отварања понуде

Датум:

   
Потпис:

Понуђач                                              П е ч а т:                                 Подизвођач

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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време  објављивања  позива за подношење понуда (чл.75.
ст.1. тач. 3) Закона);

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 (чл. 75. ст. 1. тач.4) Закона);

5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75 ст. 2
Закона)

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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 6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА
75. ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012),
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 набавке услуга - Одржавање градских фонтана и градских
чесми , ЈН бр. 1.2.2 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања  позива за подношење понуда; 

4) 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; 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне свијине

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у 
заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним 
бројевима 1, 2, 3 и 4.
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). 

Датум: Потпис  овлашћеног  лица  понуђача
____________________     _______________________
                                               м.п. 
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     6) ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА  ИЗ  ЧЛАНА  75.  
ЗАКОНА  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ  -  
(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) 

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона  ("Сл.  гласник  РС"  број
124/2012), 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  услуга -  Одржавања градских фонтана и градских чесми, ЈН  бр.
1.2.2  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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази  у  време  објављивања   позива  за  подношење  
понуда; 

4) 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; 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне  
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне свијине

Датум: Потпис овлашћеног лица понуђача 
                 ____________________

                                                 м.п.

          Потпис овлашћеног лица подизвођача 
              _______________________

                                                 м.п

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 ви
подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког
подизвођача).
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7) 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 услуга
- Одржавање градских фонтана и градских чесми   ЈН бр. 1.2.2

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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8) 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 сам ималац права интелектуалне својине, у поступку јавне
набавке мале вредности услуга -  Одржавање градских фонтана и градских
чесми, ЈН бр. 1.2.2

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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9)      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА   
         УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач________________________________________________________

_______________________________________________________________

у поступку јавне набавке  мале вредности  услуга  -  Одржавање градских
фонтана и градских чесми, ЈН бр. 1.2.2

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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10)       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.

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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11)                                            МОДЕЛ УГОВОРА

Модел  уговора понуђач је дужан да попуни, потпише  и печатом овери

МОДЕЛ УГОВОРА

Одржавање градских фонтана и градских чесми, број  ЈН 1.2.2

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 Ненад Нерић, дипл.инж.грађ, 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______  дана
_______2015. године  и  Одлуке  о  додели  уговора  број  :  _______од
_______2015.  године,  а  након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  мале
вредности број  1.2.2 по   позиву   за  подношење  понуда  објављеног  на
Порталу јавних набавки дана 09.04.2015. године уговорне стране закључују
овај уговор .

Уговорене стране су се споразумела у следећем:
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Члан 1.

Наручилац  уступа,  а  извршилац  посла прихвата  обавезу  да  као
најповољнији понуђач изабран у поступку јавне набавке мале вредности, а
по  позиву  за подношење понуда објављеном  на Порталу јавних набавки
дана  09.04.2015.  год.  изврши  услугу  одржавања градских  фонтана  и
градских чесми   ЈН  бр.  1.2.2.предвиђено према конкурсној  документацији
наручиоца,количинама и опису услуга и понуди извршиоца посла. 

Члан 2.

Извршилац посла се  обавезује  да  посао из  члана  1.  овог  уговора
изведе  у  свему  према  количинама  и  опису  услуга,  техничким
прописима,нормативима и стандардима који важе за уговорену врсту посла,
условима  из  конкурсне  документације  наручиоца,  прихваћеној  понуди
извршиоца посла и условима из овог уговора.

Члан 3.

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

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

Члан 4.

  На основу прихваћене понуде извршиоца посла уговарачи утврђују да
укупна  вредност  посла  са  припадајућим порезом  за извршење услуга  -
Одржавање градских фонтана  и  градских чесми,  износи  ______________
динара.

Јединичне цене уговорених услуга, квалитет, обим, врста и структура
услуга,  као  и  други  услови  пружања  услуга утврђени  су  техничком
документацијом  и  понудом  извршиоца  посла бр._____  од______.2015.
године.

Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и
могу се мењати само услед наступања околности наведених у члану  10.
овог уговора.

Коначна  вредност  извршеног  посла утврђује  се  по  њиховом
завршетку на основу стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних
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количина услуга уз примену фиксних јединичних цена.
У  укупну вредност  посла из  става  1.  овог  члана  урачунати  су  сви

евентуални порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току
извршења  посла,  дође  до  промене  пореских  обавеза  услед  мера
прописаних од стране државних органа, извршилац посла има право да за
тај износ коригује уговорену цену, о чему ће се закључити посебан анекс уз
овај уговор.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да:
- пре почетка радова извршиоцу посла  покаже локацију на којој

ће бити извођени радови. 
- обезбеди средства за уредно финансирање уговореног посла

и да извршава обавезу плаћања у складу са уговором,
-  врши надзор над извршењем посла из овог уговора преко

овлашћених надзорних органа

Члан 6.

Извршилац посла се обавезује да:
-   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 наручиоца,

- на градилишту уредно води грађевински дневник 
-  о  свом  трошку  обезбеди  локацију  за  ускладиштење

материјала

Члан 7.
  

   Плаћање изведених услуга по овом уговору наручилац ће вршити  на
основу  испостављених  месечних  ситуација  и  окончане   ситуације
извршиоца посла у року од 15 дана по пријему ситуације.
  Ситуација се оверава и плаћа уколико нема примедби на извршене
услуге,  а  у  противном  неспорни  део  ситуације  се  исплаћује,  а  спорни
расправља између уговарача у року од 15 дана по пријему ситуације код
наручиоца.

Члан 8.

Извшилац  посла се  обавезује  да  уговорене  услуге на  одржавању
изводи у току 2015. године.
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Члан 9.

Наручилац ће над извршењем услова по овом уговору вршити стални
стручно-технички надзор преко овлашћених надзорних органа одговарајуће
струке и на тај начин контролисати извршење посла, употребљен материјал
и опрему,  квалитет  услуга и  све друге  околности у  складу са  Законом о
планирању и изградњи,  конкурсном  документацијом и овим уговором.

Наручилац ће  писаним  путем  обавестити  извршиоца посла о
именовању надзорних органа у року од 5 дана од дана закључења уговора.

Извршилац посла ће у року од 5 дана по закључењу уговора писаним
путем  одредити  одговорне  руководиоце извршења  посла и  о  томе
обавестити наручиоца.

Извршилац  посла је  такође  дужан  да  писаним  путем  обавести
наручиоца о својим подизвођачима у складу са конкурсном документацијом.

Члан 10.

Извршилац посла има право на продужење уговореног рока само у
случају  ако  је  у  уговореном  року  био  спречен  да  изврши  услугу  због
наступања ванредних догађаја који се могу окарактерисати као виша сила
или  мере  државних  органа  и  које  се  нису  могле  предвидети  у  време
закључивања уговора, али само под условом да су те околности од утицаја
на извршење посла.

У случају из става 1.овог члана, рок за извршење посла продужава се
за  онолико  времена  колико  су  трајале  околности  због  којих  услуга  није
могла да се изврши, о чему ће се закључити анекс уговора.

Уколико околности из става 1.овог члана наступе по истеку уговореног
рока  за  извршење  посла,  извршилац  услуге  нема  право  на  продужење
уговореног рока и других уговорених услова за извршење услуга. 

Члан 11.

За  уграђени материјал по овом уговору извршилац даје гаранцију у
трајању од 2 године, уколико за материјал нису прописани краћи или дужи
рокови.

Гарантни рок тече од дана уградње предметног материјала.

Члан 12.

Наручилац може раскинути овај уговор у случају да извршилац посла
не  изводи  услуге у  складу  са  важећим  прописима  или  условима  из
конкурсне докуметнације и понуде или ако је запао у доцњу са извршењем
посла својом кривицом.

Члан 13.

Извршилац може да раскине овај уговор ако наручилац не извршава
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своје уговорне обавезе и ако наступе ванредне околности које извршилац
посла није  могао  да  предвиди у  време закључења уговора,  а  од  битног
утицаја су на извршење његове обавезе.

Члан 14.

У  случају  раскида  уговора  уговарачи  ће  сачинити  пресек  стања
извршених услуга,  утврдити  висину  и  начин  измирења  међусобних
финансијских обавеза.

Члан 15.

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 извршења посла.

Члан 16.

Наручилац  и извршилац 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 17.

  У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се
прописи о облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други
прописи који се односе на уговорену врсту посла.

Члан 18.

Уговор је сачињен у 6 примерака истоветног текста, од којих се по 3
примерка налазе код обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                 ЗА НАРУЧИОЦА
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КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ

А. ФОНТАНА НА ТРГУ ЈОВАНА САРИЋА

1

1 x =
2

1 x =
3

м1 60.00 x =
м1 60.00 x =

4

12 x =
5

24 x =
6

24 x =

Припрема фонтане и пуштање у 
рад (чишћење, прање, испирање 
инсталација, преглед опреме и 
пуњење водом)

Обрачун комплет компл.
Испитивање електричне 
инсталације и мерење галванске 
повезаности, отпора 
распростирања уземљивача са 
издавањем атеста од за то 
овлашћене организације. 
Испитивање се врши пре почетка 
пуштања фонтане у рад.

Обрачун паушално пауш
Набавка и монтажа ТПЕ 
водоводних цеви заједно са 
фазонским комадима и 
материјалом за спајање. Поставити 
само исправне цеви и фазонске 
комаде, који имају атесте за 
притисак до 10 бари. 

Обрачун по м1 цеви
а) Пречника 16 мм
б) Пречника 20 мм
Набавка и уградња кугластог 
вентила 1/2”. Вентили се уграђују 
на потисном цевоводу на 
разделнику за млазнице. У цену 
улазе и потребни фазонски комади

Обрачун по ком ком 
Испуштање воде из фонтане, 
прање фонтане четкама и 
одговарајућим средствима и 
поновно пуњење.

Обрачун по ком ком 
Преглед пумпи,  чишћење филтера 
пумпи и хватача нечистоћа, 
чишћење бризгаљки, подешавање 
времена укљ./иск. осветљења 
фонтане

Обрачун по ком ком 
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Чишћење базена у току рада 
фонтане од разних нечистоћа, 
лишћа и предмета.

Обрачун по радном сату дин/час
Набавка средства за уништавање 
зидних алги “Алгицида” или 
еквивалентног. Средство се дозира 
у базен према упутству и у 
договору са представником 
инвеститора.

Обрачун по литру лит.
Набавка таблета хлора. Таблета се 
убацује у базен на сваких 7-10 
дана, у договору са инвеститором 

Обрачун по ком ком 
Набавка и монтажа нових 
млазница сличних карактеристика 
као и постојеће. Пре набавке 
млазница обавезно добити 
сагласност инвеститора на изглед и 
карактеристике млазница.

Обрачун по ком ком 
Набавка и замена сијалица на 
рефлекторима у фонтани 50W, 12V

Обрачун по ком ком 
Набавка и монтажа подводних 
рефлектора еквивалентних 
карактеристика као уграђени (UWF 
10DICK, GU5.3, IP 68, SBP Italy)

Обрачун по ком ком 
Испорука материјала и израда 
инсталације за подводне 
рефлекторе каблом ГГ/Ј 3x1,5мм2. 
Позиција се ради само за 
неисправне кабловске водове у 
договору са надзорним органом

Обрачун по метру
Набавка и уградња 
електроматеријала у ГРО и ормару 
пумпи.

Обрачун по ком
аутоматски осигурач 10А ком 
аутоматски осигурач 6А ком 
трансформатор 220/12В, 200 ВА ком 
гребенасти прекидач 4Г-40-10У ком 
биметална заштита 9-14А ком 
трополни контактор 20А ком 
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Набавка, транспорт и монтажа 
пумпе за воде типа Педроло 
Ф40/200Б или сличне, P=5.5KW, са 
мax. протоком Q =700 л/мин 

Обрачун по ком ком 
Викловање мотора (израда нових 
намотаја), са уградњом потребних 
лежајева, заптивача, семеринга и 
осталог потребног материјала
Обрачун комплет компл.
Радови услед хаваријских 
оштећења електро и 
хидромашинске опреме. 

Обрачун по радном сату КВ 
радника одговарајуће струке дин/час
Припрема фонтане на крају сезоне 
рада, прање фонтане четкама и 
одговарајућим средствима, 
испуштање воде из целокупног 
система преко испусних вентила. 
Обрачун по ком ком 

Припрема фонтане и пуштање у 
рад (чишћење, прање, преглед 
опреме и пуњење водом)

Обрачун комплет компл.
Испитивање електричне 
инсталације и мерење галванске 
повезаности, отпора 
распростирања уземљивача са 
издавањем атеста од за то 
овлашћене организације. 
Испитивање се врши пре почетка 
пуштања фонтане у рад. 

Обрачун паушално пауш
Испуштање воде из фонтане, 
прање фонтане четкама и 
одговарајућим средствима и 
поновно пуњење
Обрачун по ком ком 
Преглед пумпи,  чишћење филтера 
пумпи подешавање времена 
укљ./иск. осветљења фонтане

Обрачун по ком ком 
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Чишћење базена у току рада 
фонтане од разних нечистоћа, 
лишћа и предмета.

Обрачун по радном сату дин/час
Набавка таблета хлора. Таблета се 
убацује у базен на сваких 7-10 
дана, у договору са представником 
инвеститора

Обрачун по ком ком 
Набавка средства за уништавање 
зидних алги “Алгицида” или 
еквивалентног. Средство се дозира 
у базен према упутству и у 
договору са представником 
инвеститора.

Обрачун по литру лит.
Набавка и замена сијалица на 
рефлекторима у фонтани 50W, 12V

Обрачун по ком ком 
Набавка и монтажа подводних 
рефлектора еквивалентних 
карактеристика као уграђени (UWF 
10DICK, GU5.3, IP 68, SBP Italy)
Обрачун по ком ком 
Испорука материјала и израда 
инсталације за подводне 
рефлекторе каблом ГГ/Ј 3x1,5мм2. 
Позиција се ради само за 
неисправне кабловске водове у 
договору са надзорним органом

Обрачун по метру
Радови услед хаваријских 
оштећења електро и 
хидромашинске опреме. 

Обрачун по радном сату КВ 
радника одговарајуће струке дин/час
Набавка, транспорт и монтажа 
потапајуће пумпе са прохромским 
кућиштем и воденим хлађењем 
мотора, типа Wortex RX2/20, 
Педроло, или сличне. 
Карактеристике пумпе: P=0.37 KW, 
HP=6m, sa мax. Протоком Q= 200 
л/мин.

Обрачун по ком ком 
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Припрема фонтане на крају сезоне 
рада, прање фонтане четкама и 
одговарајућим средствима, 
испуштање воде из целокупног 
система преко испусних вентила. 

Обрачун по ком ком 

Припрема фонтане и пуштање у 
рад (скидање заштитне мреже и 
одвожење, чишћење, прање, 
испирање инсталација, преглед 
опреме и пуњење водом). У 
позицију урачунати и пуштање 
чесме у рад.

Обрачун комплет компл.
Испитивање електричне 
инсталације и мерење галванске 
повезаности, отпора 
распростирања уземљивача са 
издавањем атеста од за то 
овлашћене организације. 
Испитивање се врши пре почетка 
пуштања фонтане у рад.

Обрачун паушално пауш
Испуштање воде из фонтане, 
прање фонтане четкама и 
одговарајућим средствима и 
поновно пуњење

Обрачун по ком ком 
Преглед пумпи,  чишћење филтера 
пумпи подешавање времена 
укљ./иск. осветљења фонтане
Обрачун по ком ком 
Чишћење базена у току рада 
фонтане од разних нечистоћа, 
лишћа и предмета.

Обрачун по радном сату дин/час
Набавка таблета хлора. Таблете се 
постављају у дозатор по потреби 

Обрачун по ком ком 
Преглед електровентила и 
уклањање нечистоћа ради 
несметаног рада.

Обрачун по очишћеном комаду ком 



30/34

8

4 x =
9

5 x =
10

50 x =
11

8 x =
12

4 x =
13

1 x =
14

5 x =
15

4 x =
15

Набавка и монтажа млазница типа 
ОАSE “Shaum 15-50” или слично. 
У цену урачунати и евентуално 
никловање млазница. 

Обрачун по ком ком 
Набавка и монтажа филтера пумпи. 
Набавку извршити након прегледа 
филтера пумпи и у договору са 
надзорним органом.

Обрачун по ком ком 
Набавка гранулиране соли за рад 
уређаја за омекшавање воде. У 
цену улази и прегледање машине и 
пуштање у рад. Свака допуна и 
пуњење базена обавезно иде преко 
уређаја за омекшавње воде.

Обрачун по килограму кг
Набавка и замена лед сијалице на 
рефлекторима у фонтани 2.8W, 
12V, GU 5.3

Обрачун по ком ком 
Набавка и монтажа подводних 
рефлектора еквивалентних 
карактеристика као уграђени (UWF 
10DICK, GU5.3, IP 68, SBP Italy)
Обрачун по ком ком 
Набавка и уградња фреквентних 
регулатора типа SINUS M BA2 K2 
– 4KW произвођача “Santerno”, 
Италија или слично. У цену улази 
и програмирање рада фреквентних 
регулатора (укупно 5 комада)
Обрачун по ком ком 
Набавка и монтажа електовентила 
пречника 2”, 24V, типа 
PROSERIES 200 VALVES, 
произвођача K RAIN, или сличног, 
у договору са инвеститором 

Обрачун по ком ком 
Израда и уградња решетки од 
прохрома (флахови) са отвором за 
млазнице. Оквирна димензија 
решетки 40x16 цм. Мере се узимају 
на лицу места.

Обрачун по ком ком 
Радови услед хаваријских 
оштећења електро и 
хидромашинске опреме. 
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Г. ТУШЕВИ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ И НА ПЛАЖИ “ЖЕНЕВА”

1

8 x =
2

2 x =
4

10 x =
5

м1 5 x =

Обрачун по радном сату КВ 
радника одговарајуће струке дин/час
Викловање мотора (израда нових 
намотаја), са уградњом потребних 
лежајева, заптивача, семеринга и 
осталог потребног материјала
Обрачун комплет компл.
Спречавање продора воде у 
машинску просторију. Продор воде 
се јавља код снопа каблова за 
подводну расвету фонтане.

Обрачун паушално пауш.
Поправка развода воде за јавну 
чесму. Развод воде је од ПП цеви, 
пречника 1/2” и налази се у шахти. 
У цену урачунати рад и потребан 
материјал.

Обрачун паушално пауш.
Припрема фонтане на крају сезоне 
рада, прање фонтане четкама и 
одговарајућим средствима, 
испуштање воде из целокупног 
система преко испусних вентила. 

Обрачун по ком ком 

Монтажа тушева, преглед вентила 
и пуштање у рад. Време пуштања у 
рад у договору са надзорним 
органом
Обрачун по комаду ком
Чишћење бетонског канала са 
решетком и сливником од разних 
нечистоћа. Чишћење вршити по 
потреби
Обрачун комплет компл.
Радови услед хаваријских 
оштећења. 

Обрачун по радном сату КВ 
радника одговарајуће струке дин/час
Набавка и уградња поцинкованих 
цеви, пречника 1/2”, са свим 
потребним фитингом, за тушеве на 
градској плажи и плажи “Женева”
Обрачун по м1
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А. ФОНТАНА НА ТРГУ ЈОВАНА САРИЋА
Б. ФОНТАНА У ОМЛАДИНСКОЈ УЛИЦИ
В. ФОНТАНА НА ТРГУ СВЕТОГ САВЕ
Г. ТУШЕВИ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ

СВЕГА:
ПДВ (20%)
УКУПНО:

Набавка и уградња баштенске 
славине 1/2”, за тушеве на градској 
плажи и плажи “Женева”

Обрачун по ком ком 
Набавка и уградња кугластог 
вентила 1/2”.

Обрачун по ком ком 
Набавка и уградња “руже” за 
тушеве од 1/2”

Обрачун по ком ком 
Демонтажа тушева, пражњење 
инсталације и одвожење тушева на 
локацију коју одреди надзорни 
орган

Обрачун по комаду ком



 ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ   

А. ФОНТАНА НА ТРГУ ЈОВАНА САРИЋА

Фонтана се састоји од три целине: базена, чесме и црпне станице. 
Базен је димензија цца 9 x 4.5 м, а ниво воде у њему је око 0.4 м. У базену се налази 

постамент од силумила на коме су монтиране млазнице (12 комада) и светиљке (3 комада). 
Млазнице  су  ручне  израде  и  евентуална  замена  истих  би  се  обавила  у  договору  са 
инвеститором. Рад сваке појединачне млазнице регулише се вентилима који се налази на 
„леђима“ постамента испод поклопца који се отвара инбус кључем.  На истом месту је 
уграђена посуда, запремине око 20 литара, у коју се сипа Жавелова вода, а истицање се 
регулише ручним путем.  На зидовима  базена  се  налазе  4  светиљке.  Унутар  базена  се 
налази и систем за пуњење базена водом. Пуњење се врши преко вентила, ручним путем, а 
допуна воде преко пловка. Процес пуњења базена траје око 2 часа. На зиду базена према 
градском тргу налази се прелив.

Чесма се налази непосредно уз базен. Напаја се водом преко цеви од 1/2“, а вентил 
се налази у црпној станици. Вода тече непрестано а вишак воде се излива у базен.

У црпној станици се налазе 3 пумпе паралелно везане. Усисни вод се простире од 
сливника  у  базену на  коме  се  налазе  две  решетке.  На усисном воду се  налази хватач 
нечистоће. Потисни вод се дели на четири крака на коме се налазе испусни вентили. У 
црпној  станици се налази ГРО који служи за напајање осветљења и командног ормара 
пумпи. У њему се налази и механизам за подешавање времена укључења и искључења 
расвете у базену. Командни ормар пумпи је са склопном техником.

Прање и чишћење базена је потребно вршити оквирно на 10 дана, а у договору са 
представником инвеститора.  Том приликом је потребно очистити и хватач нечистоћа и 
млазнице  где  услед  скупљања  нечистоћа  долази  до  промене  облика  млаза.  Прање  и 
испирање базена је потребно вршити јаким млазом, а једини расположиви прикључак за 
доток воде је  преко вентила за пуњење базена. Скупљање нечистоћа и лишћа из базена и 
чишћење заштитних решетки у току рада фонтане, радиће се по потреби уз обавештавање 
представника инвеститора. Нарочито је потребно обратити пажњу на чишћење заштитних 
решетки на усису и заштитне решетке на преливу у јесењем периоду, када услед скупљања 
лишћа може доћи до смањења потребне количине воде за рад пумпи и подизања нивоа 
воде у базену. 

Б. ФОНТАНА У ОМЛАДИНСКОЈ УЛИЦИ

Базен је димензија цца 3.5 x 3.5 м, а ниво воде у њему је око 0.4 м. У базену испод 
постамента – камена налазе се 2 потопне пумпе а у угловима базена се налазе светиљке. 
Изнад пумпи уграђен је сабирни суд који је повезан са пумпама и местима излива воде на  
врху камена.  Из досадашњег искуства  потребан је  рад  обе  пумпе за рад  фонтане који 
задовољава потребе инвеститора.

Пуњење  базена  се  врши  ручним  путем  из  оближњег  хидранта  у  Омладинској 
улици,  па  је  потребно  да  извршилац  радова  прибави  црево  потребне  дужине  са 
могућношћу прикључка на хидрант. Пражњење базена се врши преко одводне цеви малог 
пречника на којој се налази чеп.

ГРО за управљање пумпама и осветљењем урађен је у склопној техници и налази 
се на стубу оближњег објекта.

Прање и чишћење базена је потребно вршити оквирно на 15 дана, а у договору са 
представником инвеститора. Прање базена ће се вршити са хидранта. 
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У  склопу  фонтане  не  постоји  никакав  систем  за  филтрирање  и  дозирање 
хемикалијама, тако да се само по потреби (7-10 дана) убацује хлорна таблета у базен.

 
В. ФОНТАНА И ЧЕСМА НА ТРГУ СВЕТОГ САВЕ

Фонтана се састоји од две целине: базена и црпне станице. 
Базен  је  димензија  цца  9  x  3 м,  а  ниво  воде  у  њему је  око  5  цм.  У базену је 

смештено  27 млазница (у 3 реда по 9 комада) и 51 светиљка (27 уз млазнице и 24 у зидове 
базена). Млазнице и део светиљки уз њих су смештени у нишама у поду базена које су 
покривене решектама а остале  светиљке су смештене у нише на зиду базена.  Пуњење 
базена је аутоматско и неопходно га је вршити преко система за омекшавање воде које се 
налази у црпној станици.

У црпној станици се налази 5 пумпи, ГРО који служи за напајање 5 командних 
ормара, комплетна опрема за пуњење и допуну воду, филтрирање и дозирање хемикалија, 
вентилациони систем, 27 електровентила на потису пумпи, систем за пражњење базена. 
Регулација рада електромотора је остварена фреквентним регулаторима, а управљање се 
врши преко ПЛЦ-а.

На  тргу  се  налазе  и  две  чесме,  снабдевене  санитарном  водом.  У  непосредној 
близини чесми се налази водоводна шахта са разводном мрежом и потребним вентилима.
 
Г. ТУШЕВИ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ И ПЛАЖИ “ЖЕНЕВА„

На градској плажи су стациониране две групе тушева, а на плажи “Женева” само 
један туш.  Одржавање се састоји у мотажи и демонтажи тушева,  чишћењу постојећих 
канала од нечистоћа и евентуалној поправци тушева услед девастације.

Фонтане ће радити у периоду од минимум  7 месеци у току године,  а датум 
почетка  и  краја  рада  фонтане  биће  одређен  у  договору  са  представником 
инвеститора.

На  крају  сезоне  рада  фонтане  неопходно  је  извршити  чишћење  и  прање 
фонтане и  испуштање воде из инсталација.

Одржавање тушева се ради у периоду од јуна до септембра.
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