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На основу члана 32.  и  61.  Закона о јавним набавкама   („Службени
гласник  РС“,  бр.  124/2012),  (у  даљем  тексту:  Закон),  члана  2.  Правилника  о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“,  бр.  29/2013),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке  број  672/1 од  04.03.2015.године и
Решења   о  образовању Комисије  за  јавну  набавку   број   672/2  од  04.03.2015.
године   припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за отворени поступак јавне набавке  - Изградња прелаза преко реке Ибар
колектора фекалне канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског

колектора

Број јавне набавке за 2015 годину: ЈН 1.3.12

Процењена вредност јавне набавке  без ПДВ-а износи 12.500.000,00 динара

Ова конкурсна документација има 55 страна

Конкурсна документација:
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Наручилац: Јавно  предузеће  Дирекција за планирање и изградњу "Краљево",
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61

 
- Врста наручиоца: Јавно предузеће  - локална самоуправа

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

- Облик својине: државна  својина

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

- Шифра претежне делатности:  71.11.

- Матични број: 17001841

- ПИБ:  101258220

- Текући рачун: 840-538641-31 УЈП Краљево
 
- Тел/факс : 036  312-019 /  036 312-061

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

2) Врста поступка: отворени поступак

3) Предмет јавне набавке: Изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне
канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора

4) Циљ поступка:  поступак  јавне набавке се спроводи ради  закључења уговора
предметне јавне набавке

5) Контакт:  Душан Сретовић, дипл.инж.грађ., e-mail: 
dusan.sretovic@direkcijakv.net, javne.nabavke@direkcijakv.net

   
                       

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1) Опис  предметне набавке: Изградња прелаза преко реке Ибар колектора 
фекалне канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора

2) Ознака  и  назив  из  општег  речника  набавке: 45232410  –  Радови  на
канализационој мрежи
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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 
Понуда  мора  бити   у  целини  припремљена  у  складу  са   Законом  о  јавним

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

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

Понуда се подноси у року од  34 (тридесет четири) дана од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 17.03.2015.
године.

Рок за подношење понуда је 20.04.2015. године до 12 часова.
Понуде доставити на адресу наручиоца: ЈП Дирекција за планирање и изградњу

"Краљево", 36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, са назнаком: “Понуда за јавну
набавку  радова  -  Изградња  прелаза  преко  реке  Ибар  колектора  фекалне
канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора број  ЈН
1.3.12  – 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.

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

20.04.2015. године са почетком у 13 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
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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 понуда  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  - Изградња прелаза преко реке Ибар
колектора  фекалне  канализације  насеља  Ратина  и  Кованлук  до  главног  градског
колектора број  ЈН 1.3.12 – не отварати“ или

„Допуна понуде за јавну набавку радова  - Изградња прелаза преко реке Ибар
колектора  фекалне  канализације  насеља  Ратина  и  Кованлук  до  главног  градског
колектора број  ЈН 1.3.12 – не отварати“ или

„Опозив понуде за јавну набавку радова  - Изградња прелаза преко реке Ибар
колектора  фекалне  канализације  насеља  Ратина  и  Кованлук  до  главног  градског
колектора број  ЈН 1.3.12 – не отварати“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Изградња прелаза преко реке
Ибар колектора фекалне канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског
колектора број  ЈН 1.3.12 – 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  учествовати  у  више
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

У обрасцу понуде (поглавље 4), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

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

(поглавље  4) наведе  да  ће  извршење  набавке  делимично  поверити  подизвођачу,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити
већи од 50%), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

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

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

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза  из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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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 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.
3.12.Начин, рок и услови плаћања
Плаћање ће се вршити 30% авансно, а остатак  испостављањем привремених и 

окончане ситуације, у поступку Коначног обрачуна и примопредаје, у  року од 10 дана 
од пријема.

3.13.Рок и начин извођења радова
Извођач радова је дужан да у року од 75  календарских дана изведе радове на

изградњи прелаза преко реке Ибар колектора фекалне канализације насеља Ратина и
Кованлук до главног градског колектора.

3.14. Гарантни рок:
Гарантни рок је 3 године од дана примопредаје радова.

           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 и начин  на који мора да буде  наведена и изражена цена у  
понуди
Цена мора да буде исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са

урачунатим  свим  трошковима  које  понуђач   има  у  реализацији  предметне  јавне
набавке, с тим  да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска понуда, наручилац ће поступити у

складу са чланом 92. Закона.
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3.17. Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Изјава банке у вези банкарских гаранција:  за  повраћај авансног плаћања,  за

добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року из одељка  6, 7 и 8
конкурсне документације (банке  понуђачима морају дати изјаву са датумом, потписом
и печатом у тексту  из конкурсне документације или на обрасцу банке).  

Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања пре уплате аванса, добро извршење посла у
тренутку закључења уговора,  односно најкасније до испостављања прве привремене
ситуације а  за  отклањање грешака у гарантном року,  понуђач  доставља банкарску
гаранцију у тренутку примопредаје предмета уговора.

Банкарска гаранција мора бити поднета  у складу са чл.  13. и 14. Правилника о
обавезним  елементима   конкурсне  документације   у  поступцима  јавних  набавки   и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 29/2013).

3.18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Захтев  за  додатним информацијама и  појашњењима у  вези  са  припремањем

понуде  заинтересовано лице може тражити у писаном облику најкасније 5 дана пре
истека рока  за подношење понуда, са назнаком – захтев  за додатним информацијaмa
или појашњењима конкурсне документације, ЈН број  1.3.12 -  Изградња прелаза преко
реке  Ибар  колектора  фекалне  канализације  насеља Ратина  и  Кованлук  до  главног
градског колектора, 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.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева
послати  одговор  у  писаном облику   и  истовремено   ту   информацију  објавити   на
Порталу јавних набавки и на својој Интернет страници.

Комуникација  у  вези  са  додатном информацијом  и  појашњењима врши се  на
начин  одређен чланом 20.

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

3.19. 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.

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

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  прегледу,  вредновању  и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).

Наручилац  може  да  врши  и  контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог
подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене,  меродавна је јединична цена.
Ако  се   понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  наручилац  ће
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његову понуду одбити као неприхватљиву.
3.21. Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и 75. ст. 2. ЗЈН
Понуђач, подизвођачи и сви чланови групе су дужни да у понуди изричито наведу

да  су поштовали обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац  права  интелектуалне  својине.  Образац  изјаве  дат  је  у  конкурсној
документацији.

3.22. Обавештење о роковима и начину  подношења захтева за заштиту 
         права  са упутством о  уплати  таксе из члана 156. Закона
Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно  свако

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

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
E-mail    javne.nabavke  @direkcijakv.net  адресу,  факсом  на   број  036-312-061  или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у
току  целог  поступка  јавне  набавке,  против  сваке  радње  наручиоца,  осим  уколико
Законом није  другачије  одређено.  О поднетом захтеву за  заштиту  права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,  најкасније у року од 2  дана од дана
пријема  захтева.  Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка,
садржина  позива за  подношење понуда или конкурсне  документације,  захтев  ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана
пре истека рока за подношење понуда. Без обзира на начин достављања. У том случају
подношења зазхтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После  доношења одлуке  о  додели  уговора  из  чл.  108.  Закона  или  одлуке  о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109.  Закона,  рок за подношење захтева  за
заштиту права  је 10 дана од дана пријема одлуке. 

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

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране  истог  подносиоца  захтева,  у  том  захтеву  се  не  могу  оспоравати  радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом  подношења
претходног захтева.

Подносилац  захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
у  износу  од  80.000,00  динара  уколико  оспорава  одређену  радњу  наручиоца  пре
отварања понуде на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса  са назнаком јавне
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне  набавке), корисник:
буџет Републике Србије.

Уколико  подносилац  захтева оспорава одлуку  о  додели  уговора  такса  износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није  већа
од 80.000.000 динара, односно такса износи  0,1% понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор  ако је та вредност већа од  80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке
или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели
уговора  или  обустави  поступка,  такса  износи  80.000,00  динара  уколико  процењена
вредност  јавне  набавке  (коју  ће  подносилац  сазнати  на  отварању  понуда  или  из
записника о отварању понуда) није већа од  80.000.000 динара, односно такса износи
0,1%  процењене  вредности  јавне  набавке  ако  је  та  вредност  већа   од  80.000.000
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динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

3.23. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор  о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор

у року од 8  дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона. 

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

Понуда за отворени поступак јавне набавке   радова  на  изградњи прелаза преко реке 
Ибар колектора фекалне канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског 
колектора  број  ЈН 1.3.12

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Шифра делатности

e-mail

Телефон

Телефакс

Матични број 

Порески број ПИБ

Назив банке и број рачуна

Лице за контакт

Лице овлашћено за потписивање уговора

Да су наведени подаци  тачни, тврди

Датум,__________ Потпис

Печат:
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Понуду дајем:(заокружити начин давања понуде и уписати податке под б)и в))

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Назив подизвођача

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач

Део  предмета  набавке  који  ће  извршити
подизвођач

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

1. Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна

2. Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна
Напомена: 

 Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има
места у табели,  табелу копирати и попунити податке за све подизвођаче или
учеснике;
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П О Н У Д А

   Понуђач:

Понуда  бр.

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да изградњу прелаза
преко  реке  Ибар  колектора  фекалне  канализације  насеља  Ратина  и  Кованлук  до
главног  градског  колектора  у  отвореном  поступку  ЈН  број  1.3.12 извршимо  под
следећим условима:

Укупна цена  са свим позицијама (без ПДВ-а)

Припадајући ПДВ у висини 20%

Укупна цена са свим позицијама (са ПДВ-ом)

___________________

___________________

____________________

Рок и начин плаћања
 

30% аванс, а остатак  испостављањем 
привремених и окончане ситуације, у 
поступку Коначног обрачуна и 
примопредаје, у  року од 10 дана од 
пријема

Рок извођења 75 календарских дана од дана увођења 
у посао

Гарантни рок 3 године од дана примопредаје радова

Рок важења понуде   60 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.  ЗЈН  И  УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ
УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Редн
и
број

           Услови                                      Докази

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

Правно лице: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда
Предузетник:Извод  из  регистра  Агенције
за привредне регистре  
или  интернет страници на којој су тражени
подаци јавно доступни

2 Да  понуђач  и  његов  законски
заступник  није  осуђиван  за  неко  од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична  дела  против  привреде,
кривична  дела  против  животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
(члан 75 став 1. тачка 2) Закона;

За правна лица:  
- Извод из казнене евиденције, односно 
уверење Основног суда  на чијем  подручју
се налази седиште  домаћег правног лица, 
односно  седиште представништва  или 
огранка  страног правног лица,  којим се 
потврђује да правно лице  није осуђивано 
за кривична дела против привреде, 
кривична дела  против   животне средине, 
кривично дело  примања  или давања 
мита, кривично дело преваре;
- Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани  криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано  за неко од 
кривичних дела  организованог  криминала
- Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а којим се потврђује да  законски 
заступник понуђача  није осуђиван за 
кривично дело  против привреде, кривично
дела против животне средине,  кривично 
дело примања или давање мита, кривично 
дело преваре  и неко  од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према 
месту  пребивалишта законског 
заступника.)
Уколико понуђач  има више законских 
заступника  дужан је да достави доказ  за 
сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица:
- Извод из казнене евиденције, односно 
уверење  надлежне полицијске управе 
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МУП-а, којим се потврђује да није  
осуђиван за нека од кривичних дела  као  
члан  организоване криминалне групе,  да 
није  осуђиван за кривична дела  против 
привреде , кривична дела против   животне
средине, кривично дело  примања или 
давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту  пребивалишта;
или  интернет страница на којој су тражени
подаци јавно доступни

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

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

4 Да  је  измирио  доспеле  порезе,
доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у
складу  са  прописима  Републике
Србије  или  стране  државе  када  има
седиште на њеној територији;
(члан 75 став 1. тачка 4) Закона;

Правно лице,предузетник,физичко лице:
- уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе  и доприносе  и 
- уверење  надлежне  локалне самоуправе 
да је измирио  доспеле обавезе  по основу 
изворних локалних јавних прихода или 
потврду  Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у  поступку  приватизације 
или  интернет страница на којој су тражени
подаци јавно доступни
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5 Понуђач је дужан да при састављању 
понуде  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 (члан 75. став 
2. Закона)

Потписан и оверен обазац изјаве (Одељак 
10 конкурсне документације - Образац)

6 Додатни услови:
Да располаже минималним 
кадровским капацитетом, односно да 
има два запослена  грађевинска 
инжењера, на неодређено време, са 
важећом лиценцом 413 или 414, 
односно 410 или 412 или 415 или 418. 

Доказивање:
фотокопије М обрасца (или М3А),
фотокопије радних књижица,
 уговор о радном ангажовању,
фотокопија лиценце и потврда 
Инжењерске коморе Србије да лиценца 
важећа 

7 Додатни услов:
-  да   располаже  минималним  
финансијским и пословним 
капацитетом:

а) да је понуђач у последње 3 године 
остварио укупан приход од најмање  
100.000.000,00 динара укупно

б) да понуђач није био у блокади 2014.
г. 
(члан 76. став 2. Закона)

Доказивање:

а) Извештај о бонитету - образац  БОН-ЈН
који  издаје   Агенција за  привредне
регистре 

б) Потврда Народне банке Србије

Напомена:

Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави:

 Образац понуде; 
 Образац изјаве о независној понуди;
 Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2 ЗЈН;
 Образац изјаве да прихвата услове из позива за подношење понуде и конкурсне

документације;
 Споразум којим се понуђачи из групе  међусобно  и према наручиоцу обавезују

на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача - потписан
и оверен  од стране свих понуђача из групе понуђача;

 Образац  изјаве  у  вези  банкарске  гаранције  за  повраћај  авансног  плаћања;
отклањање грешака у гарантном року; образац изјаве банке у вези банкарске
гаранције за добро извршење посла

 Попуњен, оверен и потписан модел уговора;
 Образац структуре понуђене цене;
 Друге  доказе које је   наручилац  захтевао  конкурсном документацијом  и изјаве

понуђача ;

__________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација у отвореном поступку -  Изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне
канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора 16/55



Докази које понуђачи не морају да доставе:
 Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР);
 Образац трошкова припреме понуде.
 Лице уписано у Регистар понуђача  није дужно да приликом подношења понуде

доказује испуњеност обавезних услова,  већ навести интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни.
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6)  ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
    ЗА  ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 

 за јавну набавку  радова - изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне
канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора

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

Да ћемо понуђачу ________________________________ издати неопозиву,
безусловну  и  плативу,  на  „први  позив“  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног
плаћања у висини од 30%  од  вредности уговора  са ПДВ-ом  и иста ће трајати  до
коначног извршења посла односно правдања аванса. 

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку 1.3.12.

Датум, Потпис

Печат

________________________________________________________________
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде образац  потписује и оверава члан групе  
понуђача  који  је  у достављеном споразуму одређен за достављање средстава 
обезбеђења
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7)    ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ
 ЗА  ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 за јавну набавку  радова - изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне
канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора

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

Да  ћемо  понуђачу  ____________________________________________

уколико у отвореном поступку јавне набавке  радова на изградњи прелаза преко реке

Ибар колектора фекалне канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског

колектора њему буде одлуком додељен уговор издати неопозиву, безусловну и плативу

на  први  позив,  банкарску  гаранцију  за  добро  извршење посла  у  висини  од  5%  од

вредности уговора  и иста ће трајати 5 дана дуже од дана примопредаје радова.

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за

јавну набавку  број 1.3.12.

Датум, Потпис

Печат

_________________________________________________________________
Напомена:
У  случају  подношења  заједничке  понуде  образац   потписује  и  оверава  члан  групе
понуђача   који   је   у  достављеном  споразуму  одређен  за  достављање  средстава
обезбеђења
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8)  ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
     ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

за јавну набавку  радова  - изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне
канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора

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

Да ћемо понуђачу ________________________________ издати неопозиву,
безусловну и плативу, на „први позив“ банкарску гаранцију за  отклањање грешака  у
гарантном року  у висини од 5% вредности уговора  и иста ће трајати 5 дана дуже од
дана истека гарантног рока.

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку  број 1.3.12.

Датум,       Потпис

Печат

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

На основу чл. 26.  и 61.  став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр. 124/12) понуђач

__________________________________________________________________________
(навести назив понуђача)

даје следећу 

И З Ј А В У

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  ПОТВРЂУЈЕМ  да  сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима,  за   јавну набавку радова  - Изградња прелаза преко реке Ибар колектора
фекалне  канализације  насеља  Ратина  и  Кованлук  до  главног  градског  колектора  у
отвореном поступку ЈН број 1.3.12

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                        _______________________ 

________________________________________________________________
Напомена: 
Уколико понуду подноси  група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког  понуђача из групе   понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
У случају постојања основне сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац
ће одмах обавестити организацију  надлежну  за  заштиту конкуренције.  Организација
надлежна  за  заштиту  конкуренције,  може  понуђачу, односно  заинтересованом  лицу
изрећи  меру  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  ако  утврди  да  је  понуђач,
односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у  поступку  јавне  набавке  у
смислу закона који се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне наавке  може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2. ЗЈН.
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10) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА                           
           ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН

На основу чл.  75  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама   („Службени  гласник  РС“  бр.
124/12), понуђач

________________________________________________________________ 
(Навести назив понуђача)

 даје следећу 

И З Ј А В У

 Изричито  наводим  да   сам   поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине, за  јавну  набавку  радова -
Изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне канализације насеља Ратина и
Кованлук до главног градског колектора, у отвореном поступку  ЈН број 1.3.12

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                    _______________________ 

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

                    

__________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација у отвореном поступку -  Изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне
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11)         ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА   
              УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ 
              ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

за  јавну  набавку   радова  - Изградња прелаза  преко  реке  Ибар колектора  фекалне
канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора, у отвореном
поступку  ЈН број 1.3.12

даје 

И З Ј А В У

да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда
објављеног  на  Порталу  јавних  набавки и  све  услове  наведене  у  конкурсној
документацији под којима подноси своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може
бити контрадикторан овим условима . 

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                    _______________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 
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12)       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку радова - изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне
канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора,   у отвореном
поступку  ЈН број 1.3.12

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

Ред.
бр.

                 Врста трошкова     Износ трошкова

1

2

3

4

                                       Укупно динара:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца  накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца,  наручилац  је,  сходно  члану  88.  став  3.  ЗЈН,  дужан  да  понуђачу
надокнади трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања  средства  обезбеђења,  под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у
фактуре и друге релевантне доказе. 

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен,
потписан од стране  овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац
трошкова, припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставити 
захтев за накнаду трошкова.

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                    
_______________________ 
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13)  МОДЕЛ УГОВОРА

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

МОДЕЛ УГОВОРА

о изградњи прелаза преко реке Ибар колектора фекалне канализације насеља
Ратина и Кованлук до главног градског колектора  број  ЈН 1.3.12

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 отвореног поступка јавне набавке број 1.3.12 по  позиву  за подношење
понуда објављеног на Порталу јавних набавки дана ________2015.  године уговорне
стране закључују овај уговор .

Члан 1.

 Наручилац   уступа,  а  извођач  радова  прихвата  обавезу  да  као
најповољнији понуђач изабран у  отвореном поступку  јавне набавке  број   ЈН  1.3.12,
изведе радове на изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне канализације
насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора . 

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

__________________________________________________________________________________ 
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Члан 2.

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

Члан 3.

  На  основу  прихваћене  понуде  извођача  радова  уговарачи  утврђују  да
укупна вредност радова  са припадајућим порезом на извођењу радова на  изградњи
прелаза преко реке Ибар колектора фекалне канализације насеља Ратина и Кованлук
до главног градског колектора, 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._____ од______.2015. године.

Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и могу
се мењати само услед наступања околности наведених у члану 8. овог уговора.

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

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

Члан 4.
Наручилац се обавезује да:
- пре почетка радова извођачу радова покаже локацију на којој  ће бити

извођени радови и преда техничку документацију за извођење радова.
-   обезбеди  средства  за  уредно  финансирање  уговорених  радова  и  да

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

надзорних органа,
-  изврши пријем радова по њиховом завршетку.

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да:
-  у  тренутку  закључења  уговора,  односно  пре  уплате  аванса,  достави

наручиоцу банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања  у  висини  од  30% од
вредности уговора са ПДВ-ом,  

-у тренутку закључења уговора, односно најкасније до испостављања прве
привремене ситуације достави банкарску гаранцију  за добро извршење посла у висини
од 5% од вредности уговора са роком важења пет дана од дана примопредаје предметa
уговора.

-  у тренутку примопредаје предмета уговора достави  банкарску гаранцију
за отклањање грешака  у гарантном  року у висини од 5% од вредности уговора  и иста
ће трајати 5 дана дуже од дана истека гарантног рока.

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

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

-   о  свом  трошку  ангажује  овлашћену  геодетску  организацију,  обележи
објекат и континуирано геодетски прати све радове,

- о  свом  трошку  ангажује  овлашћеног  пројектанта  и  уради  елаборат
(пројекат)  привремене саобраћајне сигнализације  и  регулације  саобраћаја  за  време
трајања  радова,  као  и  да  прибави  одговарајуће  одобрење  за  исто  од  надлежног
одељења градске управе Града Краљева

-  о  свом  трошку  обезбеди  градилишне  прикључке  струје,  воде  и  др.
евентуално  потребне  инфраструктурне  прикључке,  као  и  локацију  за  ускладиштење
материјала, опреме и механизације.

Члан 6.

Плаћање изведених радова по овом уговору  наручилац ће вршити  30%
авансно, а остатак испостављањем  привремених и   окончне ситуације по завршетку
посла,  у поступку Коначног обрачуна и примопредаје, у року од 10 дана по пријему
ситуације.

Аванс  ће  се  правдати  сразмерним  умањењем износа  за  исплату  сваке
испостављене ситуације.

Ситуација се оверава и плаћа уколико нема примедби на изведене радове,
а  у  противном неспорни део  ситуације   се  исплаћује,  а  спорни  расправља између
уговарача у року од 15 дана по пријему ситуације код наручиоца.

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове изведе у року
од 75 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
  Датум  увођења  у  посао  констатују  овлашћени  представници  уговорача
када  наручилац упути посебно обавештење извођачу што се констатује у грађевинском
дневнику  и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.

Члан 8.

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

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

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

__________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација у отвореном поступку -  Изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне
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Члан 9.

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

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

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

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

Члан 10.

За радове изведене по овом уговору извођач даје гаранцију у трајању од 3
године, уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.

Члан 11.

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

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

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

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

Члан 12.

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 13.

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.
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Члан 14.

У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених
радова, 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 извођења радова.

Члан 16.

   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 17.

  У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се Закон о
планирању и изградњи, Закон о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу, и
остали прописи о плаћању, технички и други прописи који се односе на уговорену врсту
посла.

Члан 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
         ДИРЕКТОР                            ДИРЕКТОР 
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14) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
       СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1. Образац структуре цене

1.Трошкови материјала укупно ____________ динара без ПДВ-а

2. Трошкови радне снаге, механизације,  
превоза и специјалистичких услуга ___________ динара без ПДВ-а

3. Укупна цена (без ПДВ-а) ____________динара без ПДВ-а

4. Стопа ПДВ-а

5. Износ ПДВ-а на укупну цену ____________ динара

6. Укупна цена (са ПДВ-ом) ____________ динара са ПДВ-ом

место: ______________                         М.П.                             потпис овлашћеног лица
датум:_______________

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

2. Упутство како да се попуни образац структуре цене

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према  следећем упутству:

- Под тачком 1. уписују се трошкови материјала,
- Под тачком 2. уписују се трошкови радне снаге, механизације, превоза и   
  специјалистичких углуга.
- Под тачком 3. понуђачи уписију  укупну цену без ПДВ-а,
- Под тачком 4. уписије се стопа ПДВ-а за предметну јавну набавку ;
- Под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;
- Под тачком 6. уписије се укупна цена са ПДВ-ом

__________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација у отвореном поступку -  Изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне
канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора 30/55



ПРИЛОГ

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

1.  Увод

Предмет  овог  пројекта  подразумева  повезивање  постојећег  колектора  фекалне
канализације  Ф400  на  десној  обали  реке  Ибар  са  постојећим  колектором  Ф1200  у
постојећем шахту (на левој обали реке Ибар).

Пројектним решењем потребно је предвидети превођење колектора повезивањем на
постојећи железнички мост  (пруга Крушевац – Краљево).

Подлоге коришћене при изради пројекта

Геодетски снимак терена
Мишљења и Услови валидних овлашћених институција
Пројектни задатак
Катастарске подлоге
Претходна пројекта документације

2.  Опис решења

Тренутно се фекални отицаји изливају директно у реку Ибар без третмана у зони кегле
моста (на десној обали), посредством цеви Ф400.

Предвиђеним  пројектним  решењем  планирано  је  постављање  новог  колектора  од
локације  садашњег  испуста  према  мостовској  конструкцији.  На  локацији  постојећег
излива предвиђено је  постављање АБ шахта  F1 у коме би дошло до преусмерења
отицаја ка мосту.

У  наведеном  шахту  предвиђена  је  могућност  изливања  у  Ибар  у  случају  наиласка
великих отицаја. Накнадна изливања би се обезбедила постављањем затварача унутар
шахта.  Повремени  излив  се  налази  на  локацији  постојећег  па  би  се  искористио  и
обликован  терен  непосредно  на  излазу  из  шахта  уз  наравно  неопходне  корекције,
бетонским радовима.

Због Услова железнице о потребном удаљењу објеката (шахтова) од пруге, усмеравање
цеви у паралели са мостом обавиће се посредством хоризонталног лука (1350) на кегли
моста. Потребно је учвршћење лука на кеглу на подлози од бетона са анкер типловима
(Ф14). Учвршћење се ради због стабилности цевовода, а интервенција је минималног
карактера па неће доћи до било каквих колизија објекта са колектором.

Повезивање цеви на мост је урађено у складу са Условима железнице. Цев је повезана
посредством  хоризонталног  носача  и  типлова  на  хоризонталну  греду  (Услови
железнице). Опис је детаљно приказан у оквиру графичких прилога.
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Спуштање цеви према тлу на левој обали Ибра обавиће се повезивањем цеви на стуб
(такође графички прилози). Укупна дужина цевовода на мосту износи око 65м.

Евакуација отицаја у зони моста (од шахта F1 до шахта Т3) са припадајућом деоницом
повезивања на конструкцију, условљена је заштитом. 

Под  заштитом  се  подразумева  да  се  од шахта  F1  до  шахта  Т3  уведе  сисетeм
унутрашње и спољашње цеви. Унутрашња цев је усвојена од отпорног материјала за
овакве  услове  –  Hobas,  SN5,  са  односом  спољашњег  и  унутрашњег  пречника
(530/510mm).  Спољашња цев  је  од  PVC-a,  SN8,   однос  спољашњег  и  унутрашњег
пречника (630/605mm). Унутрашња цев се поставља на клизаче.

Прилоком постављања хоризонталног носача цеви, потребно га је уградити у складу са
пројектом задатим подужним нагиб цеви (Графички прилози).  

У зони стуба за који се повезује цевни систем, уводе се два лука (1350), хоризонтални
на мосту пре спуштања, и вертикални по увођењу цеви у тло са усмерењем према
шахту Т3.

Напомена пројектанта: Заједничко за све лукове је то што је неопходна комуникација и
усклађивање  димензија  између  произвођача  унутрашњих  и  спољашњих  лукова.
Највероватније је потребно да се унутрашњи лукови доставе произвођачу спољашњих
лукова пре почетка израде заштитних лукова; или постоје други видови технологија.

Предвиђене су  дилатације  на  унутрашњим и  спољашњим цевима и  то  на местима
приказаним у графичким прилозима (на почетку и крају деонице цевовода учвршћеном
за конструкцију моста).

Учвршћивање  цеви  на  конструкцију  подразумева  да  је  она  постављена  на
хоризнталном носачу учвршћеном на греду моста, и обезбеђењем обујмица на свака 3
метра. 

Повезивање цеви на цев обавља се по техничким условима уградње, што подразумева
непосредно  комуникацију  извођача  радова  са  испоручиоцем  опреме,  надзорним
органом и инвеститором.

Након улива цеви у шахт Т3, даља евакуација спроводи се до постојећег шахта F2.
Колектор је постављен у оквиру локалног (сеоског) пута. Транзитни цевовод је Ф600,
PEHD, SN8.

Подужни нагиб колектора је добијен условљеношћу коте прикључка на постојећи шахт,
као и дебљином надслоја изнад темена цеви до терена.

Шахтови на коелктору су  од префабрикованог  полиетилена minSN2,  На шахтове се
ставља  растеретни  прстен  од  АБ  МБ40,  на  које  належу  поклопци  изабрани  за
оптерећење од 400KN. 

3. Технологија повезивања цеви на мост 

Извођач  и  инвеститор  ће  се  свакако  определити  за  технологију,  путем  које  ће  се
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извршити  повезивање  цеви  за  мост. Који  год  одабир  буде  реализиован,  заједничко
једно:

Обавезно  се  мора  обезбедити  100%-тна  сигурност  у  процесу  рада  и  каснијој
експлоатацији.

Извођач је дужан да прикаже све расположиве и валидне атесте, како би били
испуњени сви услови заштите и безбедности. 

Потребно  је  тражити  дозволу  од  железнице  о  допуштеним  терминима  за  рад
(пролазак воза и др.). Потребно је сваки пут од почетка монтирати скелу и осталу
опрему пре почетка рада и демнтрати пре термина забране боравка на мосту, што
ће бити дефинисано условима железнице.

У овом пројекту даје се предлог технологије за коју такође важе наведени критеријуми
за обезбеђивање и заштиту свих параметара.

Уградња висеће скеле

Опште одредбе

Пре  уградње  и  пре  сваке  употребе  сви  делови  скела  морају  бити  прегледани  и
проверени  да  ли  су  у  беспрекорном  стању.  Оштећени  делови  не  смеју  бити
употребљени.

Лице  које  поставља скелу  мора  на  основу  сопствене  процене  да  утврди  одређене
мере   за  отклањање   или  за  умањивање опасности. Мере се утврђују у зависности
од постојећег ризика, погодности коришћења и практичних могућности,као и од

•   квалификације запосленог
•   врсте и трајања рада у опасном/угроженом делу
•   могуће висине пада
•   површине на коју запослени може да падне и
•   особине радног места и приступа истом

Упутство  за  монтажу  и  употребу  морају  код  себе  имати  како  особа  која  надгледа
радове, тако и запослени.

Скела мора бити испитана од стране стручног лица након сваке монтаже  и пре сваког
коришћења.  Испитивање  мора бити евидентирано. Уколико одређени делови скеле
нису  спремни  за  употребу,поготово у  току  монтаже,  премештања и  демонтаже,  они
морају бити означени знаком забране.

Висећа скела

Висећа скела се поставља на великим висинама да би се умањио утрошак материјала

__________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација у отвореном поступку -  Изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне
канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора 34/55



или  када  подлога  нема  довољну  носивост.  Када  се  скела  не  може  постављати
нормално на подлогу,тада се радне површине могу учинити доступним помоћу висећих
скела. Висеће скеле се појављују при различитим начинама. Дати радослед монтаже
служи као пример. Код постављања висећих скела неопходно је поставити  платформу
са баластом (контратег) . Баласт мора се израчунати статичким прорачуном. Статички
прорачун доставља испоручилац опреме (скеле). Доказана сигурност мора се одабрати
одговарајућим локалним прописима. Само чврсти материјали се могу употребљавати
као баласт.

                                               
Слика 1 и 2: Висећа скела са баластом

Решеткасти носач на платформу монтирати са једним склопом помоћу цеви и спојнице
и на горњем и на доњем појасу укрутити.  Платформу треба  померити до ивице,да
крајеви  решеткастог  носача  вире  изван  предмета.  Затим  се  постављају   монтажне
даске, о чијем максималном распону треба водити рачуна.
Вертикалне  шипке  се  постављају  на  предвиђеним  размацима  (евентуално  треба
користити попречну пречагу као помоћ при монтажи) и прикључити обичним спојницама
на горњем и доњем појасу  решеткастог  носача.  Након тога монтирају  се  пречаге и
поставља под и троделна заштита са стране. Постављају се и дијагонале на 3 стране.
Вертикалне шипке са ушрафљеним цевима се прикључују и осигуравају са два шрафа.
Ови кораци се понављају до достизања потребне дубине.
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Слика 3: Постављање скеле

Приликом постављања, монтирања и померања скеле извођач је дужан да стално буде
у  контакту  са  испоручиоцем  опреме  уз  чији  надзор  и  стручну  помоћ  ће  се  избећи
евентуални проблеми приликом монтаже.

За време извођења радова, неопходно је и стално присуство надзора из ЈП Железнице
Србије, како би се остварио контакт  и прекид радова у време наиласка возова. Како је
овај тип лак за монтажу и демонтажу, неопходно је 40 мин пре наиласка воза прекинути
радове,  демонтирати  контратег  (баласт)  и  омогућити  несметано  кретање  воза.  По
проласку воза контратег се поново монтира  и радови настављају.   

Одговорни пројектант

   Бојан С Бркић, дипл.грађ.инж.
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ПРИЛОГ

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.1 Ископ материјала

Одређивање категорије земљишта извршиће, према упутствима из просечних норми у
грађевинарству и привременим техничким прописима за земљане радове, заједничких
представника Инвеститора и Извођача на терену.

Ископ за ров извршити ручним или машинским путем.

Ископ  ће  се  извршити  у  свему  према  пројекту.  Сваки  погрешан  ископ  неће  се
признавати  а  радови  које  услови  погрешан  ископ  пашће  на  терет Извођача.  Сваки
прекоп или погрешан ископ (када је нивелета дна рова дубља од предвиђене), мора се
попунити шљунком и добро набити, а све по упутству Надзорне службе. Када се тако
припреми подлога, приступа се следећој фази изградње колектора.

Димензије и облик рова биће приложени у цртежу. Ширина рова је одређена пречником
цеви.  Ископани  материјал  мора  се  депоновати  на  једну  страну  рова,  осигуран  од
одроњавања,  односно  одбачен  од  ивице  рова  минумум  1,0  м.  Друга  страна  рова
"резервисана" је за депоновање цевног материјала.

Дубина ископа, коте дна рова и подужни нагиб рова биће дати у подужним профилима
и њих се треба придржавати приликом извођења земљаних радова.

Дно  рова  мора  бити  нивелисано,  како  би  се  обезбедило  правилно  отицање.  Пре
полагања цеви Извођач монтаже мора прегледати ров и ако констатује одступање у
дубини, сувише уско или неравно дно, лоше носиво земљиште и слично, захтеваће од
Извођача земљаних радова да исправи неправилност.         
  
Бочне  стране  морају  бити  правилно  и  равно  одсечене  према  пројекту,  а  дно
испланирано према котама и падовима из уздужног профила.

Извођач ће у свему по прописима подградити и разупрети бокове рова за дубине рова
веће  од 1.0  м  уколико  се  за  то  укаже потреба.  Подграђивање мора  бити  такво да
испуњава услове Закона о заштити на раду, односно мора бити 100% безбедно по
живот радника који раде у рову. Степен осигурања рова зависи од материјала у ком се
копа ров и од његове чврстоће. Оплата мора да вири из рова мин. 20 цм. Избачена
земља се мора обезбедити од обрушавања. Размак између талпи не сме бити већи од
1,5 м'. За силазак у ров морају се користити мердевине. Сви ископи се морају осигурати
оградом. Свакодневно, пре почетка рада треба прегледати оплату и осигурање и одмах
одстранити евентуалне недостатке. Преглед мора бити детаљан после јаких киша и
дужих прекида рада. Налаз треба констатовати у грађевинском дневнику. Градилиште
мора бити означено и на довољним удаљеностима, обележено с онолико саобраћајних
знакова  колико  их  прописују  саобраћајни  прописи.  Ноћу  и  при  слабој  видљивости
градилиште мора бити осветљено.

Збијеност насипа ровова у саобраћајницама мора да одговара предвиђеној збијености
за ту саобраћајницу. Степен збијености и начин испитивања исте одређује Надзорни
орган Инвеститора.
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Сваку  штету  коју  би  изазвао  својим  нестручним  или  несолидним  радом,
неподупирањем  угрожених  дијелова  или  из  ма  којих  других  узрока  произведених
кривицом Извођача, дужан је Извођач сам сносити и о свом трошку довести у исправно
стање.

На местима где се појављује вода у рову, потребно је уградити заштитне преграде од
бетона или глине  које  спречавају  одношења слоја  постељице водом.  У том случају
треба предвидети дренажу. Уколико подлога није довољно чврста, места на којима се
указује нестабилност треба ископати и тај простор запунити компактним материјалом
којим се запуњава зона око  цеви.  Црпљење воде вршиће се  ручним или моторним
пумпама. 

Монтажа  колектора  не  сме  отпочети  док  представник  Инвеститора  у  присуству
Извођача  не  прегледа  и  не  прими   ископе,  и  док  не  унесе  у  грађевинску  књигу
обрачунске податке о завршеним ископима.

Ако се приликом ископа наиђе на неке непредвиђене радове, делове неког порушеног
објекта  и  сл.,  ови  радови ће  се  плаћати  посебно,  уколико  нису  обухваћени тачком
рушења постојећих објеката.

За ове радове Извођач мора дати накнадну анализу трошкова као за непредвиђене
радове.

Уколико се деси да се при ископу земље наиђе на предмете археолошке вредности, о
налазу хитно обавестити надлежне органе власти, преко представника Инвеститора, а
радове на том делу обуставити до даљњег.

Обрачун ископаног материјала извршити по m3 .

1.2 Набавка, транспорт и убацивање песка крупноће до 3 мм у ров у слоју дебљине
10 цм - постељица за налегање цеви

Ради  што  бољег  налегања  цеви,  а  у  циљу  равномернијег  оптерећења  по  дужини
колектора, неопходна је израда тампонске подлоге од песка. Тампонска подлога мора
бити пажљиво припремљена и равномијерна са тачношћу од 1цм. Тампонска подлога
се поставља од песка по целој ширини рова дебљине према пречнику цеви. Простор
око цеви и 10 цм изнад ње мора бити од пeска. У њему не сме бити камења или било
којих других предмета који би могли оштетити колектор.  Збијање тампона извршити
такође машински, а тамо где је то недозвољено или немогуће, извршити стандардним
ручним  набијањем.  Избор  алата  за  набијање  мора  бити  такав,  као  и  операција
набијања - подбијања, да не дође до оштешења цеви. 

Збијеност постељице треба да износи минимум 95% од максималне лабораторијске
збијености  по  стандардном  „Проктор“-овом  поступку.  Уколико  се  испитивање  врши
преко модула стишљивости, онда носивост постељице треба да износи Me>1,5 kN/cm².
Обрачун се врши по м3 уграђене постељице за сав потребан рад и материјал.

1.3 Набавка, транспорт и убацивање песка крупноће до 3 мм у ров неопходног
за засип цеви до 30цм изнад темена

Затрпавање рова песком вршити у слојевима од по 30цм уз истовријемено набијање и
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квашење.  Збијеност  испуне  од  песка  у  рову  треба  да  износи  98%  од  максималне
лабораторијске  збијености  по  стандардном  „Проктор“-  овом  поступку.  Уколико  се
испитивање врши преко модула стишљивости, онда носивост уграђеног песка у рову на
коти  постељице  треба  да  износи  Me=2,0  kN/cm².  За  колектор  који  пролази  испод
коловозна, ров се песком засипа до доње коте коловозне конструкције.

Обрачун се врши по м3 уграђеног песка за сав потребан рад и материјал.

1.4 Утовар и одвоз вишка материјала из ископа, машинским путем на депонију
коју одреди Надзорни орган, са грубим планирањем на депонији

Извршити  утовар,  транспорт,  истовар  и  разастирање  вишка  ископане  земље  на
депонију чију локацију одреди Надзорни орган. Количине за обрачун врше се мерењем
транспортованог материјала у растреситом стању.

Обрачун се врши по  м3.  

1.5 Затрпавање ровова шљунком по одобрењу Надзорног органа, у слојевима
од по 30 цм. Код затрпавања водити рачуна да не дође до оштећења цеви.
Затрпавање рова извршити након испитивања цевовода.

Затрпавање рова шљунком вршити у слојевима од по 30цм уз истовремено набијање и
квашење. Збијеност насутог материјала у рову треба да износи 98% од максималне
лабораторијске  збијености  по  стандардном  „Проктор“-овом  поступку.  Уколико  се
испитивање врши преко модула стишљивости, онда носивост уграђеног песка у рову на
коти постељице треба да износи Me=2,0 kN/cm².

Затрпавање рова вршити тек након провере монтаже цевовода.

Обрачун се врши по м3 уградјеног шљунка за сав потребан рад и материал

1.6 Ископ рова за постављање канализационих шахтова 

За ову врсту ископа важи исти опис као у 1.1

У случају да је ниво подземне воде виши од коте дна рова, потребно је снижавање
нивоа  подземне  воде  иглофилтрима.  Снижавање  се  врши  за  вријеме  ископа  рова,
планирања дна рова, монтажних радова, разупирања бокова рова, израде шахтова и
затрпавања рова до изнад нивоа подземне воде. У цену ископа је урачуната и цена по
часу рада иглофилтера. 

Обрачун по м3 ископаног материјала.

1.7 Набавка,  транспорт, насипање  и  сабијање  пјеска  природне  гранулације
испод шахтова и сливника у слоју од 10 цм као и испуна песком око ових
елемената мин 10 цм са страна.

Набавку,  транспорт,  уградњу  и  набијање  тампона  пречника  1.2м  испод  шахтова,
дебљине  д=10цм  од  песка  урадити  по  свим  правилима  за  ову  врсту  радова  за
квалитетну монтажу  шахта (ради што бољег налегања шахта на тло). Подразумева се
насипање песка и око шахтова и сливника. Насипање око елемената урадити ручно.
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Обрачун се врши по м3 уграђеног ситнозрног шљунка или песка за сав потребан рад и
материјал.

1.8 Планирање дна рова.

Планирање дна рова врши се ручно са тачношћу +,-1цм према пројектованим котама и
нагибима са одбацивањем материјала ван рова.  Рад на планирању обавља се под
заштитом  подграде  уколико  се  за  њом  укаже  потреба.  У  цену  позиције  улази   и
просечан ископ од 0.05 м3/м2.  Након планирања дна рова врши се набијање подтла
механичким средствима до потребне збијености. 

Обрачун се врши по м² испланираног и набијеног дна рова.

2 ТЕСАРСКИ РАДОВИ

2.1 Приликом  ископа  одмах  вршити  двострано  разупирање  рова  здравом
грађом због  обезбеђења рада  у  рову. Јединичном ценом је  обухваћена
оплата,  њено  постављање  и  демонтажа.  Разупирање  вршити  у  свему
према важећим прописима за ову врсту посла.

Ова позиција је обавезна у циљу безбедности радника.

Извођач ће у свему по прописима подградити и разупрти бокове рова помоћу дасака,
греда и клинова,  за дубине рова веће од 1.0 м.  Подграђивање мора бити такво да
испуњава услове Закона о заштити на раду, односно мора бити 100% безбедно по
живот радника који раде у рову. Степен осигурања рова зависи од материјала у ком се
копа  ров  и  од  његове  чврстоше.  Ров  се  осигурава  хоризонталним  и  вертикалним
талпама, које се учвршћују бочним гредама и разупиру облицама. Оплата мора да вири
из рова мин.  20  цм.  Избачена земља се мора обезбједити  од обрушавања.  Размак
између  талпи  не  смије  бити  већи  од 1,5  м'.  За  силазак  у  ров  морају  се  користити
мердевине. Сви ископи се морају осигурати оградом.

Обрачун по м²  оплате.

3. БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ

3.1 Израда АБ бетонског прстена око поклопца шахта МБ40, према детаљу из
прилога

Уградњу  типског  армирано-бетонскох  прстена  око  поклопца  полиетиленског  шахта
Ø1000 извести у свему према упутству произвођача шахтова. Неопходно је извршити
налегање поклопца шахта на растеретни прстен, никако на материал шахта.

Обрачун се врши по м3 бетона уграђеног прстена за сав потребан рад и материјал.

3.3 Количина  арматуре  за  армирање  бетонских  прстенова  око  поклопаца
шахтова, према детаљу из прилога.

Набавку, транспорт и уградњу арматуре за израду растеретног прстена шахта  урадити
у свему према правилима за ову врсту радова. 
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Обрачун се врши по килограму арматуре за сав потребан рад и материјал. 

3.4 Израда АБ шахта МБ30, према детаљу из прилога.

Урадити у складу са графичким прилогом и правилима струке. 

Обрачун се врши по м3 бетона уградјеног за сав потребан рад и материјал.

3.5 Количина арматуре за армирање АБ шахта.

Уградњу арматуре за израду шахта урадити у свему према правилима за ову врсту
радова и детаљима из прилога. 

Обрачун се врши по килограму арматуре за сав потребан рад и материјал.

4. МОНТЕРСКИ РАДОВИ

4.1 Набавка,  транспорт и  уградња  полиетиленских канализационих  цеви кружног
попречног пресека, ободне крутости 8  KN/m2. Цеви поставити у пројектованом
нагибу, а после пријема уграђених цеви од стране Надзорног органа приступити
дјелимичном затрпавању и хидрауличкој проби.

Општи услови за избор цевног материјала се деле у следеће начелне групе:

- Хидраулички услови (неопходни капацитети, дозвољене брзине, храпавост,...);
- Геотехнички услови (носивост тла, стабилност терена, сеизмичност, агресивност

средине,…); 
- Услови изградње (приступачност, начин полагања цевовода, начин монтирања,

…);
- Експлоатациони услови (погонска сигурност, једноставност одржавања,…);

На основу претходно наведеног, оцењено је да полииетилен ПЕХД и полипропилен у
складу са светским стандардима, апсолутно испуњавају допуштене лимите. 

Карактеристике:

- ободна крутост је SN8
- коругованог типа
- двослојно структуиран материјал
- подлеже стандарду EN13476-1

Спајање  са  шахтовима  обавити  уз  консултацију  испоручиоца  цевног  материјала  и
испоручиоца  шахтова.  Цеви  дају  високу  ефективност  по  питању  трајности  и
вододрживости. Цеви се уграђују на постељици од песка по Проктору 95%. 

Могућа алтернатива PEHD и полипропилену је PVC, такође SN8. Заједничко за све је то
што је потребно испоручити цеви са унутрашњим пречницима задатима у пројекту. 

Мерење

Количина се добија на основу м1.
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Плаћање

Плаћање је на основу м1. У цену је потребно урачунати поред трошкова набавке и
транспорт, уградњу, припрему, као и контролу уградње и квалитета.

4.2 Израда   префабрикованих  шахтова  од  полиетилена  DN 1000мм  са
грађеним  пењалицама  (по  стандарду  EN13598),  по  димензијама  из
подужних профила.

Ревизиона  окна  унутрашњег  пречника  1000мм са  конусним заршетком  и  уграђеним
пењалицама (важи и за шахт – сливнике). Материјал је полиетилен.

- минимална ободна крутост SN2
- коругованог типа
- двослојно структуиран материјал
- подлеже стандарду EN13598-2
- доњи део је цилиндар пречника 1000мм, следи изнад прелазни део са 1000мм на

630мм
- ојачано двослојно дно (због појаве подземних вода и лакше уградње).

Спајање  са  коругованима  цевима  даје  високу  ефективност  по  питању  трајности  и
вододрживости. Ефекат водонепропустљивости окна је на највишем нивоу.

Шахтове уградити на постељици од песка. Неопходно је слојевито затрпавање (ручно)
по 500 мм и збијање околног материјала око шахта. По постављању шахта могућа је
корекција  висине  (на  врху  шахта  налази  се  цилиндрични  елемент  који  је  могуће
скратити због усклађивања кота). Шахтови се испоручују у складу са котама улазних и
излазних цеви, коте дна и коте врха (темена). Неопходна је комуникација испоручиоца
шахтова  са  испоручиоца  цевног  материјала  како  би  произвођач  шахтова  ускладио
отворе на елементу према тачним димензијама цеви.
Налегање  поклопца  (или  кружне  решетке)  обавља  се  преко  армирано  бетонског
растеретног прстена, који се не сме ослањати директно на PE цилиндар, већ на околно
тло које прима оптерећење.

Потребно је напоменути да окна у бојама која нису црна имају век трајања 50 година.
Рок трајања црних окана је краћи јер се праве од углавном рециклираних материјала. 

Начин уградње ових окана је једноставан. Смањује трошкове људства и механизацију
на градилишту. 

Мерење

Количина се добија на основу броја уграћених комада (по спецификацији из гарфичких
прилога), одакле се виде поред висина шахтова величине улазне и излазне цијеви.

4.3 Набавка металног поклопца (кружне решетке)  Ф625 од нодуларног лива
(NL50), носивости 400KN за тежак саобраћај (по стандарду EN124)

Набавку, транспорт  и  уградњу  металног  шахт  поклопца  код  шахтова  DN 600мм  од
нодулараног лива према  EN 124 класе носивости 250KN са зглобном везом рама и
поклопца, урадити у свему према упутству произвођача. 
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Обрачун по комаду комплетно уграђене решетке за сав потребан рад и материјал.

4.4 Набавка,  транспорт  и  уградња   PVC  канализационих  цеви  кружног
попречног пресека, ободне крутости 8 KN/m2 за постављање на мост као
заштитне цеви Hobas цевима. Цеви поставити у пројектованом нагибу.

Цев  се  користи  на  мосту  и  до  приступних  шахтова  означених  и  описаних  како  у
графичким прилозима, тако и у Техничком извештају.

Мерење

Количина се добија на основу м1.

Плаћање

Плаћање је на основу м1. У цену је потребно урачунати поред трошкова набавке и
транспорт, уградњу, припрему, као и контролу уградње и квалитета.

4.5 Набавка,  транспорт  и  уградња   Hobas канализационих  цеви  кружног
попречног пресека,  ободне крутости  SN5  и називног  притиска 10bari, за
постављање на  мост.  Цеви  поставити  у  пројектованом  нагибу, а  после
пријема  уграђених  цеви  од  стране  Надзорног  органа  приступити
хидрауличкој проби 

Цев  се  користи  на  мосту  и  до  приступних  шахтова  означених  и  описаних  како  у
графичким прилозима, тако и у Техничком извештају.

Произведене  су  од  центрифугалног  полиестера  према  EN14364 уз  задовољење
стандарда MUC-KSP-A 2000. Појединачна дужина цеви, (што важи и за PEHD, PVC) je
6m, а на једном крају се монтира полиетерска спојница са дихтунгом од EPDM-a.

Унутрашњи заштитни слој у сврху ојачавања, водонепропусности и хемијске отпорности
мора имати дебљину 1 mm. Морају се показати атести који задовољавају критеријуме
отпорности, трајности и стабилности.

Мерење

Количина се добија на основу м1.

Плаћање

Плаћање је на основу м1. У цену је потребно урачунати поред трошкова набавке и
транспорт, уградњу, припрему, као и контролу уградње и квалитета.

4.6 Уградња затварача у шахту F1

Потребно је извршити набавку, транспорт и уградњу затварача унутар наведеног шахта.
Затварач је затворен до момента када су потребна додатна изливања великих вода у
реку Ибар. Тада по налогу овлашћеног лица, отвара се затварач и додатни отицаји се
уливају директно у реку. Потребно је нагласити да шахт у коме се налази затварач мора
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поседовати поклопац са кључем.

Обрачун по комаду комплетно уграђеног затварача за сав потребан рад и материјал.

4.7 Фазонски комади (лукови и дилатације) за цевни материјал 

У Техничком извештају дат је опис лукова и дилатација, како се уграђују и где. Поново
се наглашава да је изузетно важна комуникација између приоизвођача ових елемената,
уз потрбно и физичко преношење из једне фабрике у другу (првенствено се мисли на
произвођаче лукова). Дилатације ће се уградити уз консултацију испоручиоца опреме,
који је у обавези да да сва појашњења и спецификације уградње и одржавања вазана
за опрему коју испоручује.

Обрачун  по  комаду  комплетно  уграђених  фазонских  комада за  сав  потребан  рад и
материјал.

4.8 Носећи елементи за повезивање цевовода на мост са пратећом опремом 

Потребно  је  уградити  цевовод  на  мостовску  конструкцију  у  складу  са  графичким
прилогом и спецификацијом материјалаа. У техничком извештају је дат детаљан опис
ове позиције.

Обрачун по килограму за сав потребан рад и материјал.

4.9 Технологија  извођења  радова  за  повезивање  цеви  на  мост,  носача  и
пратеће опреме

Детаљан опис предложене технологије приказан је у оквиру Техничког извештаја. Битно
је поново нагласити да не сме доћи до угрожавања и нарушавања безбедности у току
рада и у фази експлоатације.

Обрачун паушално.
 
5. ОСТАЛИ РАДОВИ

5.1 Испитивање  колектора  на  непропусност  хидрауличким  притиском.
Колектор се оставља под притиском све док се не прегледају сви делови
колектора (спојеви и цеви).  

Испитивање на непропусност се спроводи у складу са упутствима произвођача цеви.
Испитивање  се  обавезно  врши  ради  испитивања  водонепропусности  сваког  споја  и
функционалности целокупне мреже. Оно се обавља при делимично затрпаном рову,
како би се лакше уочио и отклонио квар у случају потребе. 

Квалитет изведених спојница и уопште мреже, проверава се на следећи начин:

По  једном  методу  врши  се  испитивање  на  две  суседне  деонице  за  три  ревизиона
силаза. На крајњим тачкама се мрежа затвори (блиндира), а кроз средњи силаз канали
се  пуне  водом  до  одређене  коте.  Затим  се  врши  осматрање  спојница  на
вододржљивост  и  одржавање  константног  нивоа  воде  у  току  30  мин.  Губитак  воде
одређује се по количини воде која се долива у току 30 мин и изврши се прерачунавање
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на 24 часа/на 1 км.
По другом методу испитивање се врши на једној деоници. Крајеви цијеви се затварају
са одређеном врстом затварача (блиндирају се). На овим блиндажама постоје отвори
на које се везују два црева, једно за пуњење цеви водом а друго за испуштање ваздуха.
Црево  преко  кога  се  врши  пуњење  водом  повеже  се  са  покретним  резервоаром.
Резервоар се постави на висину од 4 м изнад темена цеви. Канал се пуни водом и у
бурету  се  успостави  потребан  ниво  воде.  Доливањем  потребне  количине  воде  у
резервоару се одржава константан ниво. Количина воде која се долива мора се мерити
а затим се то претвори у м3/24 сата/км, што представља губитак воде на посматраној
деоници.

Обрачун по м' испитане мреже.

5.2 Пре  почетка  радова  извршити  геодетско  снимање  трасе  као  и
обележавања објеката на траси. 

Плаћа се по  м'  комплетно снимљене трасе.

У складу са условима геодезије. 

Обрачун је по метру снимања трасе.

__________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација у отвореном поступку -  Изградња прелаза преко реке Ибар колектора фекалне
канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора 46/55



КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
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ПРЕДМЕР РАДОВА Изградња преласка преко Ибра колектора фекалне канализације Насеља Ратина и 
Кованлук до главног градског колектора  

Конкурсна документација у отвореном поступку - Изградња прелаза преко реке Ибар колектора 
фекалне канализације насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора
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в р с т а    р а д о в а кол. јед.цена укупно

1 Земљани радови

1.1 Ископ ровова за полагање канализационих цеви. 914

1.2 Ископ земље за формирање шахтова. 66

1.3 430

1.4 82

1.5 298

1.6 Испуна рова шљунком до врха. 438

1.7 980

1.8 12

2 Тесарски радови

2.1 1720

3 Монтерски радови

3.1 ком 12

3.2 ком 13

3.3 m 90

3.4 m 90

ПРЕДМЕР РАДОВА
Изградња преласка преко Ибра колектора фекалне канализације

Насеља Ратина и Кованлук до главног градског колектора

ред. 
бр.

јед. 
Мере

У цену свих земљаних радова урачунати сва 
евентуална црпљења подземне воде из ископа.

m3

m3

Ручно планирање дна рова за постављање 
канализационих цеви.

m2

Набавка, транспорт и убацивање песка крупноће до 3 мм 
у ров у слоју дебљине 10 цм пре постављања цеви.

m3

Испуна ровова песком после постављања цеви до 30 цм 
изнад темена.

m3

m3

Утовар и одвоз вишка земље од ископа, машинским 
путем на депонију коју одреди Надзорни орган, са грубим 
планирањем на депонији.

m3

Набавка, транспорт, насипање и сабијање песка испод 
шахтова у слоју од 10 цм и око елемената.

m3

Приликом ископа одмах вршити двострано разупирање 
рова здравом грађом због обезбеђења безбедног рада у 
рову. Јединичном ценом је обухваћена оплата, њено 
постављање и демонтажа. Разупирање вршити у свему 
према важећим прописима за ову врсту посла.

m2

Набавка, транспорт и уградња шахтова (ревизионих 
силаза) од полиетилена Ø1000, са уграђеним конусом 
пењалицама на сваких 30цм, минималне ободне крутости 
(SN2 или више). У складу са количинама из предмера, 
подужним профилима из графичких прилога и детаљима). 

Набавка, транспорт и уградња поклопца за шахтове са 
одговарајућим оквиром од DN нодуларног лива (NL50) 
при чему је поклопац DN  600мм. Носивост 400KN.  

Набавка, транспорт и уградња цеви на мост Ф500 са 
клизачима, Hobas, SN5000 N/m2, (притисак 1bar) или сл. 
истих механичких и физичких карактеристика. Цеви 
поставити у пројектованом нагибу, а после пријема 
уграђених цеви од стране Надзорног органа приступити 
хидрауличкој проби.

Набавка, транспорт и уградња заштитне цеви на мост (од 
шахта F1 до шахта T3) од PVC-a  Ф600, SN8, или сл. 
истих механичких и физичких карактеристика. Цеви 
поставити у пројектованом нагибу.
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ред. 
бр.

јед. 
Мере

3.5 m 410

Набавка транспорт и уградња лукова

3.6.1 Kom 1

3.6.2 ком 1

3.6.3 ком 2

3.6.4 ком 2

Уграђивање цеви на мост

3.7.1 Kg 706

3.7.2 Kg 550

3.8 Kom 2

3.9 Kom 4

3.10 Kom 20

3.11 Kom 1

3.12 Пауш. 1

4 Бетонски и армирано-бетонски радови

4.1 Бетонирање горњих плоча шахтова МБ35. 3

4.2 1

4.3 2

4.4 1

4.5 kg 360

4.6 kg 235

Набавка, транспорт и уградња полиетиленских (PEHD) 
канализационих цеви у тло Ф600, коругованог типа, SN8. 
Цеви поставити у пројектованом нагибу, а после пријема 
уграђених цеви од стране Надзорног органа приступити 
делимичном затрпавању и хидрауличкој проби.

Лук Hobas 1350, Ф500

Лук PVC 1350 , Ф600

Лук Hobas 900, Ф500

Лук PVC 900 , Ф600

Спецификација челика у складу са графичким прилогом 
бр.3

Спецификација ослонца цевовода у складу са графичким 
прилогом бр.3

Уграђивање дилатација и потребних пратећих елемената 
на унутрашњу цев 500mm у складу са графичким 
прилогом о положају.
Уграђивање дилатација и потребних пратећих елемената 
на спољашњу цев 600mm у складу са графичким 
прилогом о положају.
Обујмице са анкер-типловима за повезивање цеви на 
стуб моста приликом спуштања цеви на леву обалу Ибра, 
као и за учвршћивање цеви у зони десног опорца на слоју 
бетона испод лука од 1350.

Набавка затварача Ф200 постављеног унутар шахта F1 
са могућношћу испуштања већих отицаја у Ибар.

Радови, сва потребна опрема и помоћни материјал 
(скеле, загати, приступни путеви и сл.) на уградњи 
цевовода на мостовску конструкцију у складу са описаном 
технологијом извођењења у оквиру текстуалног дела 
пројекта или на другачији начин, а у складу са потребним 
мерама безбедности на раду, који год начин буде усвојен.

m3

Бетонирање ослонца МБ25 на на кегли (десна обала) 
потребног за ослањање лука цеви на почетку моста.

m3

Израда АБ улазног шахта система МБ35 на локацији 
постојећег цевовода (тренутног испуста у Ибар), односно 
на скретењу колектора ка мосту.

m3

Подлога од бетона МБ20 испод шахта F1 и бетон 
потртебан за обликовање тла по потреби на изливу према 
Ибру.

m3

Набавка, транспорт, обрада и уградња арматуре за горње 
плоче PE шахтова (Графички прилог). 

Набавка, транспорт, обрада и уградња арматуре за 
израду АБ улазног шахта (Графички прилог). 
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Мере

5 Испитивање непропусности цевовода

5.1 Km 0,5

СВЕГА(Дин):  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Земљани радови
Тесарски радови
Монтерски радови
Бетонски и армирано-бетонски радови
Испитивање непропусности цевовода
СВЕГА
Непредвиђени радови 
УКУПНО (Дин):

ПОНУЂАЧ:

Испитивање колектора на непропусност хидрауличким 
притиском. Колектор се оставља под притиском све док 
се не прегледају сви делови колектора (спојеви и цеви). 
Колектор испитати према приложеном упутству. 
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