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КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА - РЕГУЛАЦИЈА  ТОКА
ГРАБОВАЧКЕ РЕКЕ У МИЛАКОВЦУ II ФАЗА

Број јавне набавке за 2015. годину: ЈН  бр. 1.3.19

Поступак јавне набавке мале вредности

Рок за достављање понуда: закључно са  11.03.2015. године до 12,00 часова.

Датум отварања понуда: 11.03.2015.године у 13,00 часова.

Краљево, март 2015. године 
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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  534/1 од 23.02.2015. године  и
Решења о образовању  Комисије за јавну набавку број 534/2 од 23.02.2015. године,
припремљена је :

                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за  јавну набавку мале вредности  радова - Регулацијa тока 
                    Грабовачке реке у Милаковцу II фаза

Број јавне набавке за 2015. годину: ЈН бр. 1.3.19

Вредност  јавне набавке  без ПДВ-а процењена је на износ до 833.333,00 дин.

Ова конкурсна документација има 38 страна

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 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

13 КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА – ПРЕДМЕР РАДОВА
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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

- 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  1.3.19  су  радови  на
регулацији тока Грабовачке реке у Милаковцу II фаза

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

5) Контакт: Драган Пецовић, дипл.инж.грађ.,e-mail pecovicdragan@gmail.com
           javne.nabavke@direkcijakv.net

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1) Опис  предметне  набавке:  Предмет  јавне  набавке  бр.  1.3.19  су  радови  на
регулацији тока Грабовачке реке у Милаковцу II фаза

2) Ознака и назив из општег речника набавке: 45246000 – радови на регулацији
река и радови на заштити од поплава
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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
       Обрасце попунити читко,  штампаним словима на српском језику у
потпуности, за све елементе који се траже у конкурсној документацији.

 Понуда мора бити сачињена на српском језику.
           Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и
обрасце  попуне према приложеним упутствима.

3.2. Подношење понуде 
Понуде морају бити  у целини припремљене у складу са  Законом о

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

Понуда се подноси непосредно или путем поште у кутији или коверти
затвореној  на  начин  да  се  приликом  отварања  са  сигурношћу  може
закључити да се отвара први пут.

Понуда се подноси у року од осам дана од дана објављивања позива
за  подношење  понуда  на  Порталу  јавних  набавки.  Позив  је  објављен
03.03.2015. године.

Рок за подношење понуда је 11.03.2015. 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  радова  -   Регулација  тока
Грабовачке реке у Милаковцу II фаза, ЈН  бр. 1.3.19 – 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. 

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

наручиоца дана 11.03.2015. године са почетком у 13,00 часова.
           3.5. Варијанте понуде

Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
           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 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.
           3.8. 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 радова - Регулација тока Грабовачке
реке у Милаковцу II фаза број  ЈН 1.3.19 – не отварати“ или

„Допуна понуде за јавну набавку радова -  Регулација тока Грабовачке
реке у Милаковцу II фаза  број  ЈН 1.3.19 – не отварати“ или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Регулација тока Грабовачке
реке у Милаковцу II фаза број  ЈН 1.3.19 – не отварати“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку  радова - Регулација тока
Грабовачке реке у Милаковцу II фаза  број  ЈН 1.3.19 – не отварати“ .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У  случају   да  понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно
назначити да се ради о групи  понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.

3.9. 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
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учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити
одбијене.

У  Обрасцу  понуде,  понуђач  наводи  на  који  начин  подноси  понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.

3.10.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 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.

3.11. 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. тачка1) до 6) 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,

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу  који  ће  у  име  групе  понуђача  дати  средство

обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење

уговора
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара

или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у 
складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно
одговарају задругари.
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3.12. Начин, рок и услови плаћања
Плаћање ће се вршити  по испостављању привремених и окончане

ситуације у Законском року.
3.13. Гарантни рок
Гарантни рок је у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл.

Гласник РС 145/2014 од 29.12.2014 године).
3.14. Рок и начин извођења
Извођач радова је дужан да у року од 45 календарских дана  од дана

увођења   у  посао  изведе  радове  на регулацији  тока  Грабовачке  реке  у
Милаковцу II фаза.

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.

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. 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.

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

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

3.20. 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 1.3.19 - Регулација тока Грабовачке реке у
Милаковцу II фаза , 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  адресу  или
pecovicdragan@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.
 3.21. 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 представљаће 
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. 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.
           Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу 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,
нарушилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Ако је у понуди 
           3.23. 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.
          3.24. 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.

3.25. 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.
 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне

набавке,  против  сваке  радње  наручиоца,  осим  уколико  Законом  није
другачије  одређено.  О  поднетом  захтеву  за  заштиту  права   наручилац
обавештава  све  учеснике  у  поступку  јавне  набавке,  односно  објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније два
дана од пријема захтева.

Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка,
садржина  позива  за  подношење  понуда  или  конкурсна  документација,
захтев  ће  се  сматрати  благовременим  уколико  је  примљен  од  стране
наручиоца  најкасније  три  дана  од  дана  пре  истека  рока  за  подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

_______________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Регулација тока 
Грабовачке реке у Милаковцу II фаза број |1.3.19                                                      9/38



Након доношења одлуке о додели уговора из члана 108.  Закона о
јавним набавке или Одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109.
Закона о јавним набавкама, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или
могли  бити  познати  разлози  за  његово  подношење  пре  истека  рока  за
подношење понуда,  а  подносилац захтева није  га  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 могао  знати
приликом подношења претходног захтева.

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.

3.26. 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  радова  - Регулација  тока
Грабовачке реке у Милаковцу II фаза, ЈН  бр. 1.3.19:

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;
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П О Н У Д А

   Понуђач:

Понуда  бр.

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да   Регулацију
тока Грабовачке реке у Милаковцу II фаза ЈН бр. 1.3.19  извршимо под следећим
условима

Укупна цена (без ПДВ-а)

Припадајући ПДВ

Укупна цена  (са ПДВ-ом)

___________________

___________________

____________________

Рок извођења
 

45 календарских дана од дана увођења у 
посао

Начин плаћања по испостављању  привремених и окончане 
ситуације

Рок важења понуде   60 дана од дана отварања понуде

Гарантни рок  у  складу  са  Законом  о  планирању  и
изградњи  (Сл.  Гласник  РС  145/2014  од
29.12.2014. године)

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 радова  – Регулација  тока  Грабовачке  реке  у
Милаковцу II фаза,  ЈН бр.  1.3.19 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 радова - Регулација тока Грабовачке реке у Милаковцу II фаза, ЈН
бр.  1.3.19 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
радова  - Регулација  тока  Грабовачке  реке  у  Милаковцу  II  фаза (ЈН  бр.
1.3.19),

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  радова - Регулација  тока  Грабовачке  реке  у
Милаковцу II фаза (ЈН бр. 1.3.19)

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  радова  - Регулација   тока
Грабовачке реке у Милаковцу II фаза (ЈН  бр. 1.3.19)

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.

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 доставити захтев за накнаду трошкова.

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                    _______________________ 
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11)  МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери модел уговора.
                      
                                              МОДЕЛ УГОВОРА

 Регулација тока Грабовачке реке у Милаковцу II фаза (ЈН бр. 1.3.19)
    
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

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

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

и са понуђачима из групе понуђача: 
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Извршилац наступа  са подизвођачем/подизвођачима:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

На  основу  прихваћене  понуде Извођача  број  _______,  од______  дана
_______2015.  године  и  Одлуке  о  додели  уговора  број  :  _______од
_______2015.  године,  а  након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  мале
вредности број  1.3.19 по  позиву  за подношење  понуда објављеног на
Порталу  јавних  набавки  дана  ________2015.  године  уговорне  стране
закључују овај уговор .

 Уговорне стране су се споразумеле у следећем:

_______________________________________________________________________ 
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Члан 1.

 Наручилац  уступа, а извођач радова 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 ________2015. године изведе радове на регулацији   тока Грабовачке
реке у Милаковцу II фаза.

Извођењем радова из става 1. овог члана  обухваћени су сви
радови  према,  конкурсној  документацији  наручиоца,  понуди  извођача
радова.

Члан 2.

Извођач  радова  се  обавезује  да  радове  из  члана  1.  овог
уговора изведе у свему према предмеру и предрачуну радова, техничким
прописима,  нормативима  и  стандардима  који  важе  за  уговорену  врсту
посла,  условима  из  конкурсне  документације  наручиоца,  прихваћеној
понуди извођача радова и условима из овог уговора.

Члан 3.

 Извођач  радова   ће  радове   који  су  предмет  овог  уговора
изводити самостално без подизвођача -  са подизвођачима  и то:
- _________________________ за___________________________ радове
- _________________________ за ___________________________радове
- _________________________ за ___________________________радове
- _________________________ за ___________________________радове

Понуђачи  из групе понуђача су:
- _________________________ за__________________________ радове
- _________________________ за __________________________радове
- _________________________ за __________________________радове
- _________________________ за __________________________радове

Члан 4.

  На  основу  прихваћене  понуде  извођача  радова  уговарачи
утврђују да укупна вредност радова  са припадајућим порезом за извођење
радова  на регулацији  тока  Грабовачке реке у Милаковцу II  фаза,  износи
______________ динара.

Јединичне  цене  уговорених  радова,  квалитет,  обим,  врста  и
структура  радова,  као  и  други  услови  извођења  радова  утврђени  су
техничком  документацијом  и  понудом  извођача  радова   бр._____
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од______.2015. године.
Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног

посла  и  могу  се  мењати  само  услед  наступања  околности  наведених  у
члану 9.  овог уговора.

Коначна вредност изведених радова утврђује  се по њиховом
завршетку на основу стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних
количина радова уз примену фиксних јединичних цена.

У укупну вредност радова из става 1. овог члана урачунати су
сви евентуални порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у
току  извођења  радова,  дође  до  промене  пореских  обавеза  услед  мера
прописаних од стране државних органа, извођач радова има право да за тај
износ коригује уговорену цену, о чему ће се закључити посебан  анекс уз
овај уговор.

Члан 5.

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

ће бити извођени радови. 
-   обезбеди  средства  за  уредно  финансирање  уговорених

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

овлашћених надзорних органа,
-  изврши пријем радова по њиховом завршетку.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да:

-  поступа по примедбама и захтевима инвеститора по основу
извршеног надзора и да у том циљу у сваком конкретном случају одклони
уочене недостатке и о томе писаним путем обавести инвеститора,

-   на  градилишту  уредно  води  градилишну  документацију-
грађевински дневник и грађевинску књигу,

-   о  свом  трошку  обезбеди  локацију  за  ускладиштење
материјала, опреме и механизације.

Члан 7.  

   Плаћање  изведених  радова  по  овом  уговору  наручилац ће
вршити   на  основу  испостављених  привремених  и  окончане   ситуације
извођача радова  у Законском року.
  Ситуација  се  оверава  и  плаћа  уколико  нема  примедби  на
изведене радове, у року од 15 дана по пријему ситуације код инвеститора.
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Члан 8.

Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове
изведе у року од  45  календарских дана, рачунајући од дана увођења у
посао.
  Датум  увођења  у  посао  констатују  овлашћени  представници
уговорача када  наручилац  упути  посебно   обавештење извођачу што се
констатује у грађевинском дневнику  и од тога дана рачунају се сви рокови
из овог уговора.

Члан 9.

 Извођач радова има право на продужење уговореног рока само
у  случају  ако  је  у  уговореном  року  био  спречен  да  изводи  радове  због
наступања ванредних догађаја који се могу окарактерисати као виша сила
или  мере  државних  органа  и  који  се  нису  могли  предвидети  у  време
закључивања уговора, али само под условом да су те околности од утицаја
на извођење радова. 

У  случају  из  става  1.  овог  члана  рок  за  извођење  радова
продужава се за онолико времена колико су трајале околности због којих
радови нису могли да се изводе, о чему ће се закључити анекс уговора.

Уколико околности из  става 1.  овог  члана наступе по истеку
уговореног рока за извођење радова,  извођач нема право на продужење
уговореног рока и других уговорених услова извођења радова.

Члан 10.

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

Наручилац ће  писаним путем обавестити извођача радова  о
именовању надзорних органа у року од 5 дана по потписивању уговора.

Извођач радова ће у року од 5 дана по потписивњу уговора
писаним  путем  одредити  одговорне   руководиоце радова  и  о  томе
обавестити инвеститора.

Извођач радова је  такође дужан да писаним путем обавести
инвеститора  о  својим  подизвођачима  у  складу  са  конкурсном
документацијом.
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Члан 11.

За радове изведене по овом уговору извођач даје гаранцију  у
складу са Законом о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС 145/2014 од
29.12.2014. године).

Гарантни рок тече од дана завршетка радова.

Члан 12.

Извођач  радова  је  обавезан  да  уговорене  радове  изведе  у
уговореном року.

Ако  извођач  радова  неоправдано  закасни  са  извођењем
радова   обавезан је да инвеститору плати уговорну казну у висини од 1%о
(један промила) од вредности уговорених радова за сваки дан неоправданог
закашњења,  с  тим  да  укупна  казна  може  да  износи  највише  5%  од
вредности уговорених радова. 

Делимично извршење радова у уговореном року не искључује
обавезу плаћања уговорне казне.

Уговорна  казна  обрачунава  се  приликом  коначном  обрачуна
изведених радова и одбија од окончане ситуације.

Члан 13.

Наручилац може раскинути овај уговор у случају да извођач не
изводи радове у складу са важећим прописима или условима из конкурсне
докуметнације  и понуде или ако је  запао у доцњу са извођењем радова
својом кривицом.

Члан 14.

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

Члан 15.

У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања
изведених  радова,  утврдити  висину  и  начин  измирења  међусобних
финансијских обавеза.
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Члан 16.

Саставни  део  овог  уговора  су  прописи  и  документација
наведени у  члану 2.  овог  уговора,  као и сва друга  документација  која  је
сачињена ради реализације овог уговора и извођења радова.

Члан 17.

   Наручилац   и  извођач  ће  евентуална  спорна  питања  која
настану  из  реализације  овог  уговора  решавати  споразумно  преко  својих
овлашћених  лица.

Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују
месну надлежност Привредног суда у Краљеву.

Члан 18.

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

Члан 19.

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

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                 ЗА НАРУЧИОЦА
         ДИРЕКТОР                            ДИРЕКТОР 
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12) KVALITET RADOVA I TEHNICKE SPECIFIKACIJE 
uz Glavni projekat propusta i regulacije toka Grabovačkog potoka 50-

tak metara nizvodno od propusta u Milakovcu

Grabovacki potok nastaje na zapadnim padinama planine Rudenik u
Gornjem Milakovcu. Pravac pružanja toka je od zapada ka istoku gde se
uliva  u  reku  Gružu  kao  leva  pritoka.  Sliv  je  oblika  lepeze  sa  glavnim
račvanjem u gornjem toku, velikim padom sliva i naglom koncentracijom
bujičnog talasa. Površina sliva je 0,59 km2, dužina glavnog toka 1,19 km.
Tok Grabovačkog potoka preseca put  I  reda Petropolje – Vitanovac na
kojem je izveden cevasti propust od armirano-betonskih cevi Ø 1000 mm,
dužine oko 15 metara.

Postojeći  cevasti  propust  na  navedenoj  saobraćajnici  nema
zadovoljavajuću  propusnu moć .  Pri  nastanku  većih  voda,  bujični  talas
preliva  propust  nanoseći  štetu  infrastrukturnim  objektima,  okolnim
domaćinstvima,  usevima  i  dr.  Usled  čestih  izlivanja  bujičnih  voda  na
opisanoj  deonici   i  hitnosti  obezbeđenja,  pristupilo  se  izradi  projektne
dokumentacije – Glavnog projekta propusta i regulacije toka Grabovačkog
potoka 50-tak metara nizvodno od propusta u Milakovcu,  u cilju  zaštite
saobraćajnice i ostalih dobara od bujičnih voda Grabovačkog potoka.

Za  izradu  predmetne  tehničke  dokumentacije  formirane  su
geodetske  podloge  postojećeg  stanja.  Izvršeno  je  geodetsko  snimanje
poprečnih profila  Grabovačkog potoka  na potezu dužine oko 150 m., 80-
tak  metara  nizvodno  i  60-tak  metara  uzvodno  od  postojećeg  cevastog
propusta na međusobnom odstojanju 15 do 25m.  Na osnovu podataka
detaljnih  tačaka  snimljenih  profila  i  potrebnih  međutačaka  sačinjen  je
situacioni  plan u digitalnom obliku,  korišćenjem odgovarajućeg softvera.
Sačinjeni situacioni plan je dopunjen  katastarskim planom sa priobalnim i
rečnim  katastarskim parcelama. 

Proračun  velikih  voda  Grabovačkog  potoka  urađen  je  primenom
metode proračuna hidrološki neizučenih slivova koja se zasniva na: Analizi
inteziteta kiša, analizi oticanja i na teoriji sintetičkog jediničnog hidrograma
- SCS metodi,  koju  je  razvila  Služba za očuvanje  zemljišta  Sjedinjenih
Američkih Država (Soil Conservation Service /SCS/ ), 1957. god.

Prema  ovom  proračunu  karakteristični  proticaji   računskih  velikih
voda Grabovačkog potoka iznose:

 Na profilu A na km 0+376,75 
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– stogodišnja velika voda                       Q  1%  =
4,28m3/s  

– pedesetogodišnja velika voda             Q 2%  =  3,34
m3/s  

– dvadesetpetogodišnja velika voda      Q  4%  =  2,53
m3/s  

Za  merodavnu  vodu  usvojen  je  zbir  maksimalnog   protoka  vode
(Q2%=3.34 m³/s) i sekundnog pronosa nanosa (Qn=1.18 m³/s),  Qusv.=4.52
m³ /s. Proračun merodavne vode dat je u delu „Hidrološki proračun“.

Hidraulički proračun linije  nivoa tečenja postojećeg i projektovanog
stanja  korita  za  karakteristični  proticaj  merodavne  vode,  rađen  je
korišćenjem savremenog softvera HEC-RAS. Rezultati proračuna su dati
numerički-tabelarno i grafički.

Posle  niza  hidrauličkih  proba  korišćenjem  programskog  paketa
„FlowMaster“ i  „HEC-RAS“ na predmetnoj  deonici  dužine oko 135 m od
profila br.1 na km 0+000.00 do profila br.19 na km 0+135.55, usvojeno je
sledeće tehničko rešenje:

– izabran  je  montažni  armirano-betonski  propust  pravougaonog
preseka  2.00x1.00m,  dužine  20m.  Spravlja  se  u  betonjerci,  a
kampade se montiraju na betonskoj podlozi  livenoj  na licu mesta.
Projektovani pad J=4.6%. Detaljnije dato u proračunu propusta; 

– deonica regulisanog toka nizvodno od propusta od pr.br.1 na km
0+000.00 do pr.br.11 na km 0+065.52, osigurana je od dubinske i
bočne  erozije  desne  konkavne  obale,  nasipanjem  šljunkovitim
materijalom i kamenom sitneži po dnu do kote projektovane nivelete
i kamenim nabačajem po kosini desne obale duž cele kosine.  Pad
nivelete dna je prilagođen padu prirodnog toka, J=4.6%.

– na  pr.br.11  na  km  0+065.52  izveden  je  stabilizacioni  pojas  od
nabijenog  betona  MB-30  d=75  cm  radi  obezbeđenja  kote
projektovanog dna, u cilju sprečavanja dubinske erozije;

– uzvodno  od  stabilizacionog  pojasa  do  projektovanog  propusta,
osiguranje  desne  obale–saobraćajnice  obezbeđeno  je  izgradnjom
masivnog  potpornog  zida  nabijenim  betonom  MB-30,  dužine  oko
9m,  nagiba  kosine  5:1.  Osiguranje  leve  obale  uzvodno  od
stabilizacionog pojasa dužine oko 6m, izvedeno je izradom obloge
od lomljenog kamena d=25cm u cementnom malteru na podlozi od
šljunka.  Dalje  do  projektovanog  propusta,  osiguranje  leve  obale
dužine oko 4m izvedeno je potpornim zidom identičnim opisanim.
Rečno dno po celoj širini je ozidano lomljenim kamenom d=30cm u
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cem. malteru na podlozi šljunka, na potezu od stabilizacionog pojasa
do projektovanog propusta;

– uzvodno od projektovanog propusta predviđena je izgradnja arm.-
bet.  kanala  2.00mx1.00mx15.00m  radi  što  bezbednijeg  uvođenja
poplavnog talasa  u  zatvoreni  propust,  obzirom da je  tok  u  oštroj
desnoj krivini, projektovani pad J=4.6%;

– na uzvodnom kraju betonskog kanala previđen je stabilizacioni prag
od  nabijenog  betona  MB-30  d=75cm  korisne  visine  h=80cm
(kaskada);

– na  dalje  do  kraja  predmetne  deonice  predviđena  je  zemljana
regulacija sa projektovanim padom  J=1.5%, nagiba kosina 1:2.

Sve  opisane  pozicije  iz  projekta  su  vec  izvrsene-uradjene  osim
pozicije III Zidarski radovi sa kamenom 

POZICIJA III koja jos nije uradjena, odnosno koja se radi!
Pozicija III/1 

Obloga  rečnog dna i kosina od lomljenog kamena. Izrada obloge rečnog
dna i kosina debljine 25 do 30cm od lomljenog kamena krupnoće 30 do 50
cm, zidanjem u cementnom malteru 1:3 na filtarskom sloju šljunka  d=15
cm. Debljina obloge se postiže jednim kamenom. Kamen mora po kvalitetu
odgovarati propisima za drotehničke radove po osnovu tvrdoće, poroznosti i
postojanosti na mrazu što se dokazuje atestom

Pozicija III/2  

Kameni  nabačaj.  Osiguranje  leve  konkavne  obale  nizvodno  od
stabilizacionog pojasa kamenim nabačajem duž cele kosine obale. Kamen
deponovati  na pripremljenoj šljunčanoj podlozi,  na kosini  nagiba 1:1.25.
Kamen mora biti postojan u vodi i na mrazu, masivan dimenzija 30-50 cm,
međusobno povezan, odnosno ručno složen, tako da vidna površina bude
doterana kao kaldrma u suvo.
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13) KOLICINA I OPIS RADOVA-PREDMER  RADOVA
uz Glavni projekat propusta i regulacije Grabovačkog potoka u Mil-
akovcu

red. o        p        i        s jed. kolicine
cen
e po i z n o s

broj  p o z i c i j a   r a d o v a mere radova

jed.
mer

e
d i n a r

a
      
 I PRIPREMNI RADOVI     

I/1

Čišćenje trase.Čišćenje pojasa širine 
oko 10 m duž postojećeg korita (regu-
lacione linije) od drveća, panjeva, 
šiblja i drugog rastinja. Posečeno 
drveće istrupiti na dužine pogodne za 
dalju upotrebu i uskladištene van po-
jasa predati investitoru. Izvađene pan-
jeve transportovati na daljinu do 3 km, 
na deponiju čiju lokaciju određuje nad-
zorni organ. Ostalo granje i rastinje 
sakupiti na gomile i paliti uz primenu 
mera protivpožarne zaštite.     

 Obračun po m² očišćenih površina.      
 75.00 x 10.00 = m²    

I/2

Geodetsko obeležavanje i sniman-
je.Geodetsko obeležavanje regulacione
linije tj. linija paralelnih projektovanoj 
osovini regulisanog korita prema ele-
mentima iz projekta. Obeležavanje, sn-
imanje i iscrtavanje poprečnih profila 
na rastojanju oko 20 m radi definisanja
nultog stanja.    

 
Obračun po m' obeležene trase po pro-
jektovanoj osovini.     

 135.55 m'    
 svega I - pripremni radovi : Izvrseno     
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 II ZEMLJANI RADOVI     
II/1 Iskop u širokom otkopu .Mašinski 

iskop za: za normalni proticajni profil, 
osiguranje desne obale i izradu pot-
pornih zidova prema projektovanim 
profilima, u delimično mokrom zem-
ljištu III kategorije sa tačnošću do na 5 
cm sa odbacivanjem iskopanog materi-
jala u nasip ili sa utovarom u vozila. U 
cenu uračunati i troškove zaštite od 
protočnih voda (optočne kanale i zag-
ate) i eventualno crpljenje provirnih 
voda za vreme iskopa, kao i za vreme 
izrade predviđenih zaštitnih građevina 
(nožica, obaloutvrda, zidova i dr.)             

 

Obračun po m³ iskopanog materijala u 
samoniklom stanju, po iskaznici 
kubature mase iskopa. m³    

II/2 Iskop rova za građevine.Mašinski 
iskop rova u zemljištu III kategorije od
2 do 4 m dubine, za izradu: arm.-
betonskog propusta i kanala, pravou-
gaonog preseka 2.00 x 1.00 m, stabil-
izacionog pojasa, stabilizacionog praga
i cevastog propusta       Ø1000 mm, sa 
utovarom u vozila. U cenu uračunati i 
troškove zaštite od protočnih voda (op-
točne kanale i zagate) i eventualno 
crpljenje provirnih voda za vreme 
iskopa, kao i za vreme izrade pred-
viđenih građevina. Iskop se vrši prema 
detaljima iz projekta.     

 Obračun po m³ iskopanog materijala u 
samoniklom stanju po iskaznici 
kubature mase iskopa.     

 – propust+kanal dim.2.00x1.00m        
178.07                                                  

 – stabilizacioni pojas                             
17.00                                                    

 – stabilizacioni prag                              
12.00                                                    

 – cevasti propust Ø 1000 mm               
26.64                                                    

                                         ukupno:       m³      
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II/3

Formiranje korita nasipanjem.Materi-
jal iz iskopa (dovežen ili prebačen iz 
iskopa) očišćen od organskih primesa, 
razastreti u slojevima debljine 25 do 30
cm i sabiti do potrebne zbijenosti 
odgovarajućim sredstvima. Za nevez-
ane ili poluvezane materijale (nekoher-
entne ili polukoherentne) obezbediti 
relativnu zbijenost od 80%, a za vez-
ane (koherentne) materijale obezbediti 
min 90% zbijenosti prema standard-
nom opitu po Proktoru.     

 

Obračun po m³ ugrađenog materijala u 
nabijenom stanju, po iskaznici 
kubature mase nasipa. m³    

II/4

Priprema površina predviđenih za ob-
laganje.Po izvršenom mašinskom 
iskopu i formiranju korita nasipanjem, 
izvršiti ručno planiranje i nabijanje 
svih površina - podloga koje su pred-
viđene za oblaganje sa tačnošću do na 
2 cm.     

 
Obračun po m² pripremljene površine 
za zidanje.     

 
6.0x5.5+2.7x(5.5+3.0):2+1.6x(3.0+2.0
):2 m²    

II/5

Transport viška materijala na de-
poniju.Transport viška materijala iz 
iskopa na deponiju razdaljine do 500 
m, čiju lokaciju određuje nadzorni or-
gan. U cenu uračunati pripremu i 
održavanje deponije za vreme de-
ponovanja kao i uređenje deponije po 
završetku posla. Obračun po m³ sam-
oniklog materijala kao razlika između 
iskopa i potrebe za nasipanjem.     

 353.0 + 234.0 - 381.0 = m³    
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II/6

Filterski sloj ispod obloga. Nabavka, 
doprema i ugradnja filterskog sloja 
šljunka prirodne mešavine debljine 
min 15 cm ispod predviđenih obloga. 
Filterski materijal mora biti  sabijen i 
"podbijen" ispod kamene obloge  kako 
bi se anuliralo bilo kakvo paralelno 
tečenje ispod obloge koje bi dovelo do 
spiranja i sleganja obloge. Ukoliko je 
podloga šljunčana i ima odgovarajuću 
granulaciju ne treba posebno ugrađiv-
ati filtar o  čemu odlučuje nadzorni or-
gan ali je "podbijanje" materijala 
obavezno. Obračun po m² izvedenog 
filtarskog sloja.                                          

 
6.0x5.5+2.7x(5.5+3.0):2+1.6x(3.0+2.0
):2 m²    

II/7

Filter ispuna iza potpornog zida.Iza 
zida na temeljnoj ploči u pro-
jektovanom obliku ugraditi filter is-
punu od frakcija kamena tucanika 30-
60 mm ili eventualno frakcije od 
šljunka 30-60 mm. Obračun po m³ 
ugrađene filter ispune.                           
Po iskaznici kubature masa m³    

 svega II - zemljani radovi :Izvrseno     
      

 
III ZIDARSKI RADOVI SA KA-
MENOM     

III/1

Obloga  rečnog dna i kosina od lom-
ljenog kamena. Izrada obloge rečnog 
dna i kosina debljine 25 do 30cm od 
lomljenog kamena krupnoće 30 do 50 
cm, zidanjem u cementnom malteru 
1:3 na filtarskom sloju šljunka  d=15 
cm. Debljina obloge se postiže jednim 
kamenom. Kamen mora po kvalitetu 
odgovarati propisima za hidrotehničke 
radove po osnovu tvrdoće, poroznosti i
postojanosti na mrazu što se dokazuje 
atestom.                        

    
  Obračun po m² izrađene obloge.              

 
6.0x5.5+2.7x(5.5+3.0):2+1.6x(3.0+2.0
):2 m² 49.00   
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III/2

Kameni nabačaj. Osiguranje leve 
konkavne obale nizvodno od stabiliza-
cionog pojasa kamenim nabačajem duž
cele kosine obale. Kamen deponovati 
na pripremljenoj šljunčanoj podlozi, na
kosini nagiba 1:1.25. Kamen mora biti 
postojan u vodi i na mrazu, masivan 
dimenzija 30-50 cm, međusobno 
povezan, odnosno ručno složen, tako 
da vidna površina bude doterana kao 
kaldrma u suvo.     

 Obračun po m³ ugrađenog kamena.  m³ 94.00   
 svega III - zidarski radovi :     

 
IV BETONSKI I ARMIRANO 
BETONSKI RADOVI     

IV/1

Izrada zidova poprečnih objekata.-
Izrada zidova poprečnih objekata - sta-
bilizacionog pojasa i praga, od 
nabijenog betona MB-30.  Spravljanje 
i ugrađivanje betona vršiti mašinski 
prema propisima za beton i armirani 
beton. U cenu uračunati potrebnu 
oplatu sa ukrućenjem. Obračun po m3 
izrađenog i odnegovanog betona.          
(21.30 + 13.50) x 0.75 =                        m³    

IV/2

Potporni zidovi.Izrada potpornih 
zidova od nabijenog betona MB-30. 
Spravljanje i ugrađivanje betona vršiti 
mašinski prema propisima za beton i 
armirani beton. U cenu uračunati po-
trebnu oplatu sa ukrućenjem. Obračun 
po m3 izrađenog i odnegovanog bet-
ona. Za tender 2014.g. izvodi se samo
potporni zid do puta.     

 (9.0 x 4.25 = 38.25 m³    

IV/3

Armatura potpornih zidova. Nabavka, 
doprema, obrada i montaža mrežaste 
armature Q335 konstruktivno kao veza
nožice i zida.Obračun po kg ugrađene 
armature.     

 38.25 x 5.4 kg/m³ = 307.8 kg    
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IV/4

Izrada montažnog arm-bet. propusta 
pravougaonog preseka.Izrada 
montažnog armirano-betonskog 
propusta 2.0x1.0 m dužine 20.0 m. 
Propust se izvodi montažno u kam-
padama od 1.0 m od unapred izlivenog
dna sa zidovima- "U" nosača i ploče. 
Izvesti u svemu prema detaljima iz 
projekta. Obračun po m' ugrađenog 
armirano-betonskog propusta. Cena 
obuhvata izradu propusta u kam-
padama u betonjerci, transport i ugrad-
nju na predmetnoj lokaciji. U cenu ne 
ulazi armatura, data je u poziciji IV/6. m'    

IV/5

Izrada betonske podloge.Na poravna-
tom šljunčanom tamponskom sloju 
d=15 cm izvesti na licu mesta betonsku
podlogu d=20 cm od betona MB-20 
preko koje se kasnije montira arm-bet. 
propust 2.0x1.0 m.                                 
Obračun po m3 izrađenog i odnegov-
anog betona.                                          
0.20 x 2.40 x 20.00 m =                        m³ 9.60   

IV/6

Armatura montažnog arm-bet. 
propusta pravougaonog 
preseka.Nabavka, doprema, obrada i 
montaža rebraste arm. RA 400/500. 
Obračun po kg ugrađene armature.     

 Po specifikaciji armature kg    

IV/7

Izrada arm.-bet. kanala.U nastavku 
montažnog arm-bet. propusta sa uz-
vodne strane, izvesti arm-bet. kanal 
pravougaonog preseka 2,0x1,0 m 
L=15,0 m betoniranjem u dvostranoj 
oplati betonom marke MB-30. U prvih 
10 m kanal je 2 m širine, u zadnjih 5 m
levkasto se proširuje na 3.8 m na kraju 
sa poprečnim ulivnim objektom - sta-
bilizacionim pragom. Obračun po m3 
izrađenog i odnegovanog betona. U 
cenu ne ulazi armatura, data je u pozi-
ciji IV/8.                                                
0.20x1.00x(14.00+16.00)+0.20x2.00x1
0.00+0.20x1/2x(2.00+3.80)x5.00=  m³    
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IV/8

Armatura arm-bet. kanala.Zidove i 
dno kanala armirati duplom 
armaturnom mrežom Q524. Odstojanje
mreža obezbediti ugradnjom distancera
datim u specifikaciji armature 
propusta, nastavljanje mreže preklo-
pom 20 cm. Obračun po kg ugrađene 
armature.                                                
14 tabli Q524 x 109.8 kg/tabli = 
1537,0  distanceri kom 60 x 0.55 
kg/kom = 33,0                                       kg    

IV/9

Rušenje betonskog platoa. Za potrebe 
izgradnje cevastog propusta Ø 1000 
mm izvršiti rušenje betonskog platoa 
na trasi cevovoda. Obračun po m³ por-
ušenog i prevezenog betona na pred-
viđenu deponiju razdaljine do 500 m.   
1.20 x 6.00 =

m³    

IV/1
0

Izgradnja betonskog platoa. Nakon iz-
gradnje cevastog propusta od armir-
ano-betonskih cevi Ø 1000 mm, na 
mestu porušenog betonskog platoa 
izvesti novi. Obračun po m3 izrađenog 
i odnegovanog betona.                          
1.20 x 6.00 =

m³    

IV/1
1

Izrada ulivne- izlivne glave cevastog 
propusta Ø 1000 mm od arm.bet. MB-
30. U cenu uračunati komplet radove: 
iskop, oplatu, nabavku i ugradnju ma-
terijala.  kom    

 
svega IV - bet. i arm.-betonski 
radovi :  Izvrseno   

  
 V OSTALI RADOVI     

V/1

Cevasti propust Ø 1000 mm.De-
montaža postojećeg propusta Ø 1000 
mm, utovar cevi u transp.vozilo, trans-
port do 100 m, istovar i ugradnja istih 
cevi u novi propust. Količine iskopa i 
nasipanja rova su ukalkulisane pod 
pos. II/2 i II/3. Obračun po m' izgrad-
jenog cevastog propusta.   m'    
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V/2

Nabavka i ugrađivanje drenažne cevi 
iza zida. Prema detalju "A" izvršiti 
nabavku drenažne korugovane PVC 
cevi Ø 90 mm sa spojnicama na mes-
tima nastavka i ugradnja sa cementnim
malterom i obavijanjem cevi geotek-
stilom kao zaštitom pri radu. Za sav 
rad i materijal plaća se po 1 m' 
ugrađene cevi. m'    

V/3

Nabavka i ugradnja geotekstila 300 g.
Drenažna cev se obavije geotekstilom 
kao zaštitom od zapušenja u toku rada. 
Obračun po m². m²    

V/4

Nabavka i ugradnja kanalizacione 
PVC korugovane cevi Ø 90 mm. za 
transport vode iz drenažne cevi do re-
cipijenta . m'    

V/5

Nabavka i ugradnja PVC kanaliza-
cionog luka 90º za usmeravanje 
odvoda kanalizacione PVC korugov-
ane cevi Ø 90 mm. kom    

V/6

Nabavka i ugradnja PVC kanaliza-
cione cevi  Ø 70 mmza izradu bar-
bakana. Barbakane su rasp oređene u 4
reda i 2 kolone po kampadi  potpornog 
zida dužine oko 4 m. Obračun po m' 
nabavljene isečene po meri i ugrađene 
cevi u barbakanu. m'    

V/7

Nabavka i ugradnja vodovodnih cevi 
TPE DN 25 (1") PN 10, sve sa spo-
jkama MS DN 32 (1") ili PVC DN 32 
(1") za nastavljanje postojećih pokid-
anih vodova.             - vodovodna cev 
TPE DN 25 (1")                                 
2x10 =                                                m'    

  - MS ili PVC DN 32 (1") spojka kom    
 svega V - ostali radovi :Izvrseno     
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R E K A P I T U L A C I J A

 I - PRIPREMNI  RADOVI  Izvrseno   
 II - ZEMLJANI  RADOVI  Izvrseno   
 III - ZIDARSKO-KAMENARSKI  RADOVI     
 IV - BETONSKI  RADOVI  Izvrseno   
 V - OSTALI RADOVI  Izvrseno   

       SVEGA:     
 PDV 20%     

        UKUPNO     

 
ODGOVORNI PRO-

JEKTANT:
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