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     У складу са чланом 63. став  1. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС“ бр. 124/2012,  14/2015 и 68/2015) објављујемо измену и допуну
конкурсне  документације  у  вези  са припремањем понуде  за  јавну  набавку
мале вредности - Радови на проширењу гробља Барутана, ЈН 1.3.18 по позиву
за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки од 04.07.2017.
године:

1. Измена конкурсне документације:

 У одељку 3. Упуство понуђачима како да сачине понуду ( страна
4/33)  мења се:  “рок  за  подношење понуда је  19  дана од дана
објављивања  позива  за  подношење  понуда”  и  гласи:  “рок  за
подношење  је  10  дана  од  дана  објављивања  позива  за
подношење понуда”

 мења  се  “рок  за  достављање  понуда  је  12.07.2017.  године”  и
гласи: “рок за достављање понуда је 14.07.2017. године”

           -    У одељку 4. Образац понуде (страна 15/33)  у делу где се наводи 
цена брише се “по литру”.

                -    у одељку 15. Предмер и предрачун радова ( страна 32/33) из дела
Земљани радови бришу се унети износи цена.

  

Ова измена је саставни део конкурсне документације.

 С поштовањем, 

                                                                                                    КОМИСИЈА
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве Наручиоца
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак
јавне набавке.

3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена
 Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Обрасце  попунити  читко,  штампаним  словима  на  српском  језику  у

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

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

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

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

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

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је

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

Понуде  доставити  на  адресу  Наручиоца:  Јавно   предузеће  за
уређивање грађевинског земљишта “Краљево” , Ул.  Хајдук Вељкова бр. 61,
36000 Краљево са назнаком: 
          “Понуда за јавну набавку мале вредности радова – Радови на
проширењу гробља Барутана,  ЈН  бр. 1.3.18 – НЕ ОТВАРАТИ”    

Понуда се подноси у року од 10 дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 04.07.2017.
године.

Рок за подношење понуда је 14.07.2017. године до 12.00  часова.
Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране

Наручиоца, без обзира на начин достављања, до 14.07.2017.године до 12.00
часова.

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

примљене  од  стране  Наручиоца  3,  без  обзира  на  који  су  начин  послате.
Понуда  коју  Наручилац  3  није  примио  у  року  одређеном  за  подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде
могу подносити, сматраће се неблаговременом и Наручилац 3 ће по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.

Понуде које нису у складу са конкурсном документацијом сматраће се
неприхватљивим.
         Наручилац 3 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 3 дана 14.07.2017. године са почетком у 13.00 часова.
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П О Н У Д А

   Понуђач:

Понуда  бр.

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да радове на проширењу
гробља Барутана,  у поступку јавне набавке мале вредности ЈН број 1.3.18 изведемо под
следећим условима:

Цена без ПДВ-а

Припадајући ПДВ

Цена са ПДВ-ом

___________________

___________________

____________________

Рок извођења радова 30 календарских дана од дана увођења у посао

Рок и начин плаћања

Плаћање ће се вршити на основу испостављенe
окончане ситуације по завршетку посла,   у року
од 15 дана по пријему ситуације.

Рок важења понуде

  
60 дана од дана отварања понуде

Датум:

   
Потпис:

Понуђач                                                                                                       Подизвођач                    

                                                                     П е ч а т:                                

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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I PRIPREMNI RADOVI

1

Iskolčavanje trase                                                             

Pozicija obuhvata iskolčenje trase, sva geodetska 

merenja u vezi sa prenošenjem podataka iz 

projekata na teren i održavanje iskolčenih oznaka 

na terenu tokom izvodjenja radova.                                        m2 2,109.00        

2

Sečenje grmlja i šiblja                              

Pozicija obuhvata sečenje grmlja i šiblja sa 

odvozom do deponije koju odobri nadzorni 

organ.. Obračun se vrši po m2 m2 1,406.00        

3

Raščisćavanje terena

Pozicija obuhvata ravnjanje terena, vadjenje 

panjeva, uklanjanje otpada i dr. 

Obračun se vrši po m2. m2 1,552.00        

4

Postavljanje ograde                                                             

Pozicija obuhvata nabavku , prevoz i postavljanje 

ograde na parapetu radi obezbedjenja 

dalekovoda. Ogradu izvesti prema detalju iz 

projekta.                                   

Obračun se vrši po m1 uradjene ograde. m1 35.00             

II ZEMLJANI RADOVI

5

Iskop humusa.                                                             

Pozicija obuhvata mašinski otkop humusa 

prosečne debljine d=20cm, s prevozom 

iskopanog humusa do 500m, prema poprečnim 

profilima. 

Obračun se vrši po m2 iskopanog humusa. m2 2,144.25        

6

Iskop  materijala II i III kategorije.      

Pozicija obuhvata iskop  materijala bagerom ili 

kombinovanom mašinom sa ravnom kašikom , a 

prema poprečnim profilima. Sav materijala iz  

postojećeg iskopa se odvozi na obližnju deponiju 

radi zatvaranja i rekultivacije iste. Obračun se 

vrši po m
3
 iskopanog zemljanog materijala. m3 1,056.00        

7

Obrada posteljice.                                                                           

Pozicija obuhvata obradu posteljice prema 

poprečnim profilima i tehničkim uslovima u 

materijalu II i III kategorije. Ravnost izvedenog 

sloja mora biti max +- 3cm. Ovaj rad obuhvata 

planiranje, eventualnu sanaciju, kvašenje, 

odnosno prosušivanje zemlje i sabijanje do 

propisane zbijenosti, u svemu prema tehničkim 

uslovima. Obračun se vrši po m
2
 uređene i 

sabijene posteljice. Zahtevano Ms=30MPa.                                                     m2 2,047.50        

UKUPNO:

UKUPNO:

15. Predmer i predračun radova na uredjenju i izgradnji novih staza na gradskom 

groblju na Barutani

Vrsta  radova j.m. Količina
Jedinična 

 cena
U K U P N O 
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