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На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15,
удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19 )и Правилника о
допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ број 41/19наручилац даје следеће
1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена: Понуда мора бити састављена на српском
језику. Ако је неки документ или доказ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од
стране овлашћеног тумача. У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику.
2) Начин подношења понуде:
Понуда треба да испуњава све услове из ЗЈН и услове из конкурсне документације. Понуда (испод наведени
садржај) пожељно је да буде пробушена, повезана јемствеником и запечаћена, тако да се онемогући убацивање,
односно уклањање појединих докумената. Делови предвиђени за попуњавање морају бити читко попуњени
(хемијском оловком, писаћом машином или рачунарски).
Понуђач подноси понуду која садржи следеће:
1. Попуњен, потписан Образац понуде;
2. Припадајући обрасцима (1а,1б,1в и 1г) као саставни делови обрасца понуде које је понуђач потребно да
попуни. Пожељно је доставити обрасце које није потребно попуњавати (није неопходно);
3. Доказе о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама, наведене у упутству како се
доказује испуњеност услова, а које је саставни део конкурсне документације.Сагласно члану 77 испуњеност
услова, утврђених конкурсном документацијом (обавезних услова), понуђач може да доказује писаном изјавама
датим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу које су саставни део конкурсне документације.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да достави наведену изјаву за услуве из тачки 1;2 и 3
упутства, уколико је уписан у регистар. Испуњеност додатних услова се доказује на начин наведен у делу
додатни услови ове конкурсне документације.
4. Попуњен, потписан Образац структуре цене који је саставни део конкурсне документације;
5.Попуњен, потписан Образац спецификација који је саставни део конкурсне документације;
6. Попуњен, потписан Модел уговора;
7. Попуњен, потписан Образац трошкова припреме понуде, уколико понуђач у случају да се набавка обустави из
разлога који су на страни наручиоца затражи надокнаду трошкова. Уколико понуђач не достави овај образац или
га достави празног сматраће се да не тражи надокнаду трошкова;
8. Попуњену, потписану Изјаву о независној понуди која је саставни део конкурсне документације. Уколико
понуђач не достави ову изјаву, или је достави непопуњену, наручилац ће такву понуду одбити као
неприхватљиву;
9. Попуњена, потписана Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне срединекао и да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуда. Уколико понуђач не достави ову изјаву, или је достави непопуњену,
наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву;
10. Средство финансијаког обезбеђења за озбиљност понуде, са пратећим документима (све наведено даље у
упутству понуђачима како да сачине понуду). Наведено се не сме бушити, већ повезати у ПВЦ фасциклу са
перфорацијом и повезати са осталим садржајем понуде. Менично овлашћење јесаставни део конкурсне
документације.
Напомена: Употреба печата није обавезна приликом сачињавња понуда, сагласно Правилнику о допуни
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова „Сл. Гласник РС“ 41/19 од 11.06.2019. године.
Стране, односно обрасце конкурсне документације, које није потребно попуњавати и потписивати није
неопходно достављати уз понуду.
Ако понуду подноси понуђач самостално, понуду потписује овлашћено лице или лице овлашћено за
потписивање понуде (у овом случају овлашћење мора бити поднето уз понуду).
Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем/чима све обрасце копирати како би потписали и понуђач и
подизвођач без обзира на њихов број, осим обрасца понуде и њему припадајућих образаца и модела уговора
(њих потписује понуђач).
Ако понуду подноси група понуђача, понуду потписује члан који је у споразуму који је обавезан део понуде
одређен за то, осим изјаве о независној понуди, изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити живитне средине као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуда. (њих је потребно копирати и неопходно је да их
потпише сваки понуђач из групе понуђача).
Понуђач доставља понуду у једној затвореној и запечаћеној коверти или омоту са ознаком “Понуда за јавну
набавку радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН72/19- НЕ ОТВАРАТИ“
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Пожељноједа понуђач понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената
након отварања понуде, односно повезану јемствеником и запечаћену. Понуђач понуду подноси непосредно или
путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или омота обавезно
навести назив, адресу и телефон понуђача.Благовременом понудом сматраће се понудаподнета на
адресу:ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ,ОПШТИНСКА УРАВА, Омладински трг бр.1ЛАЈКОВАЦдо времена наведеног у позиву
за подношење понуда или обавештењу о продужењу рока за подношење понуда.
Понуђачи који не достављају понуду преко поште, предају је на писарници, на горе наведеној адреси. Наручилац
ће по пријему понуде назначити датум и сат њеног пријема према редоследу подношења и понуђачу ће издати
потврду о пријему у којој ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда поднета по истеку датума и сата
одређених у позиву за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању
поступка отварања понуда вратити неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
3)Предмет јавне набавке није обликован по партијама;
4)Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама: Алтернативна решења односно
понуде са варијантама нису прихватљива за наручиоца.
5) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона: У року за подношење
понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена мора бити јасно дефинисана. Понуђач
мора тачно да наведе на који се део измена односи. Тако извршену измену доставља у затвореној коверти.
Измена се подноси на исти начин као и понуда са назнаком „измена понуде за ЈН 72/19“ и назнаком понуђача
који подноси измену. Допуна се врши на исти начин са назнаком „допуна понуде за ЈН 72/19“. Исто се односи и
на опозив понуде. Уколико се измена, допуна или опозив на архиву наручиоца предају после рока за подношење
понуда, наручилац исто неће, отварати већ ће вратити неотворено са назнаком „поднето неблаговремено“. За
измене, допуне или опозиве наручилац ће издавати и потврде о пријему истих уколико се подносе непосредно
на архиви наручиоца.
6) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно
подизвођачу;
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе
назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у уговору. Уколико се извршење јавне набавке делимично повери подизвођачу, проценат укупне
вредности набавке која ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50% од понуђене цене као и део
предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Подизвођач не може вршити потраживања од
наручиоца.
8) Уколико се подноси заједничка понуда, саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке сагласно члану 81
став 4 и 5 ЗЈН.
9)Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других околности од
којих зависи прихватљивост понуде;
Плаћање ће се извршити на следећи начин:
Рок плаћања је 45 данаод дана пријема привремених ситуација и окончане ситуације на писарницу наручиоца,
испостављених на основу изведених количина уговорених радова, оверених од стране одговорног лица
наручиоца и надзорног органа.
Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу места извођења и начина вршења услуге надзора:
Врста, опис и количина радова дати су у техничкој спецификацији која је саставни део понуде.
Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију
квалитета у гарантном року који важи за извођење наведених радова. Радови ће се изводити на територији
општине Лајковац место Словац.
Рок важења понуде је број дана наведен у обрасцу понуде ( не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
Рок извођења радова: у року од 120 радних дана од дана увођења у посао.
Гарантни рок: 2 године на радове и материјал.
Понуђач је у обавези да у року од 15 дана од момента закључења уговора са Наручиоцем састави Динамички
план извођења радова.Динамички план треба да прикаже динамику извођења радова, односно време почетка,
међурокове, време завршетка и трајања радова по врстама и позицијама. Динамички план мора да садржи и
преглед потребних финансијских средстава усаглашен са понуђеним ценама и планираном динамиком извођења
радова. Динамички план извођења радова представљаће саставни део Уговорне документације.
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Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Ако понуда садржи неуобичајено ниску цену,
наручилац је дужан да у писаном облику захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним (у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању). Рок у коме је понуђач
дужан да одговори, односно детаљно образложи је 5 дана од дана пријема захтева.
Понуда која не буде у складу са значењем израза прихватљиве понуде из члана 3 став 33 Закона о јавним
набавкама биће одбијена.
10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;
Вредност се исказује у динарима (РСД). Цена треба да је изражена у динарима на начин наведен у Обрасцу
структура цене. Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Понуђач са којим наручилац закључи уговор, не
може захтевати повећање цена у току трајања уговорене обавезе. Ако понуђена цена укључује увозну царину и
друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11)Подаци о врсти, садржини и начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза
понуђача:
Наручилац захтева следећа средства финансијског обезбеђења за испуњење обавеза:
Уз понуду се доставља следеће:
За озбиљност понуде
Бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање.
Уз меницу, се достављају следећа документа:
- Захтев за регистрацију менице
- Попуњено и оверено менично овлашћење- писмоса назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде
без ПДВ-а.
- Оверена фотокопија картона депонованих потписа (од стране пословне банке) који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Наведено средство обезбеђења важи до истека рока важности понуде.
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у случају да понуђач који
наступа самостално или са подизвођачима или овлашћени понуђач групе понуђача:
1. повуче своју понуду пре датума истека рока важности понуде,
2. одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде,
3. не достави уз уговор захтевано средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин потписивања садржани у
картону депонованих потписа. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, због битних
недостатака.
Модел меничног овлашћења- писма за озбиљност понуде је дат у конкурсној документацији.
Бланко меница и пратећа документа се достављају уз понуду. Меница и пратећа документа се не смеју бушити
већ их је пожељно запаковати у ПВЦ фолију са перфорацијом и повезати са осталим садржајем понуде. Уколико
понуду подноси понуђач са подизвођачем, средство финансијског обезбеђења доставља понуђач. Уколико
понуду подноси група понуђача, средство финансијског обезбеђења доставља понуђач из групе понуђача који је
у споразуму који се доставља уз понуду одређен за то.
Средство финансијског обезбеђења ће бити враћено након истека рока важности понуде. Понуда која садржи
пробушено средство финансијског обезбеђења биће одбијена као неприхватљива, као и понуда која не садржи
наведено.
Уз уговор вршилац услуге доставља следеће:
За добро извршење посла
Извођач радова је дужан да приликом закључења уговора као средство финансијског обезбеђења достави
Наручиоцу за добро извршење посла бланко меницу, прописно потписану са меничним овлашћењем на попуну
у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање.
Уз меницу, се достављају следећа документа:
- Захтев за регистрацију менице
- Попуњено и потписано менично овлашћење- писмо са назначеним износом од 10% од укупне уговорене
вредности без ПДВ-а.
- Оверена фотокопија картона депонованих потписа (од стране пословне банке) који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Средство обезбеђења траје онолико колико траје
рок за испуњење обавезе која је предмет обезбеђења. Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока
трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.
Средство обезбеђења наручилац ће активирати уколико Вршилац не изврши услугу према према опису из
спецификације и условима из уговора.
Меница и пратећа документа се не смеју бушити већ их је пожељно запаковати у ПВЦ фолију са перфорацијом и
доставити уз уговор.
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По завршетку уговореног односно уз коначни рачун се доставља следеће:
За отклањање недостатака у гарантном року
Извођач радова, дужан је да достави наручиоцу у тренутку примопредаје односно завршетка радова и
испоставе коначног рачуна, као средство финансијког обезбеђења , бланко сопствену меницу за отклањање
недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење- писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности уговора
без ПДВ-а.
Уз меницу, се достављају следећа документа:
- Захтев за регистрацију менице
- Попуњено и оверено менично овлашћење- писмоса назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а .
- Оверена фотокопија картона депонованих потписа (од стране пословне банке) који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Модел меничног овлашћења- писма за
отклањање грешака у гарантном року је дат у конкурсној
документацији.
Рок важења бланко сопствене менице је 5 дана дужи од гарантног рока.
Депо картони који се достављају уз менице морају бити оверени код пословне банке на дан издавања
односно регистрације менице и издавања меничног овлашћења, односно датум регистрације, датум са
меничног овлашћења и датум овере депо картона од стране банке морају бити исти.
Меница за озбиљност понуде мора бити регистрована после објављивања позива за подношење понуда.
Меница за добро извршење посла мора бити издата после потписивања уговора о јавној набавци.
Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора бити издата после завршетка уговорених
радова.
12)Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које
наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;
За предметну набавку нема поверљивих података које наручилац ставља понуђачима и подизвођачима на
располагање.
13) Заинтересовано лице може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде као и да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацијинајкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда (члан
63 став 2 ЗЈН). У том случају наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација се у поступку јавне набавке
врши писаним путем, односно писанопутем поште, електронске поште или факсом (ОПШТИНА
ЛАЈКОВАЦ,ОПШТИНСКА
УРАВА,
Омладински
трг
бр.1ЛАЈКОВАЦ
факс
014/3432-332електронска
адресаzjeremic87@gmail.com) што је одређено чланом 20ЗЈН. Понуђачи су дужни да на мејл адреси наведеној у
понуди обезбеде сталну доступност ради комуникације одређене чланом 20 ЗЈН; Радно време наручиоца је
радним данима (понедељак, уторак, среда, четвртак и петак) од 07:00-15:00. часова. Уколико захтев за додатним
информацијама или појашњењима факсом или мејлом стигне код наручиоца по истеку наведеног времена, биће
заведен под датумом првог следећег радног дана.
14)Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења после отварања понуда, која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може вршити и контролу (увид) код понуђача
или његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не
произилази из природе поступка јавне набавке.
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 његову понуду одбити као
неприхватљиву.
15)
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност заповреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16) Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
17) Наручилац ћеизвршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом: У случају постојања две или више понуда са истом ценом предност ће имати понуда са дужим
роком важења понуде. Услучају постојања две или више понуда са истом ценом и роком важења понуде предност
ће имати понуда са вишом вредношћу референци.
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18) Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, попуњавањем,
потписивањем, оверавањем и достављањем уз понуду изјаве која је саставни део ове конкурсне
документације;
19)Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја
рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену
Законом, чланом 156;
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим у отвореном поступку ако је примљен од стране
наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из члана 149 става 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније
до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту
права је у отвореном поступку десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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
захтева из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, 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.
Захтев за заштиту права садржи следеће:
-Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
-Назив и адресу наручиоца;
-Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
-Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
-Чињенице и доказе којима се повреде доказују;
-Потврду о уплати таксе из члана 156 овог закона;
-Потпис подносиоца.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке
из Прилога 3Љ ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту дужан је да уплати таксу од 120.000,00 динара , у складу са чланом 156 Закона о
јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије 840- 30678845-06 позив на број 253 или 153 (у зависности
да ли се такса плаћа налогом за пренос или налогом за уплату). У делу Позив на број наводи се број или
ознака јавне набавке. На сајту Републичке комисије је издато упутство о уплати таксе за подношење захтева за
заштиту права са примерима ових правилно попуњених образаца.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се било која од испод наведених
опција:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за
уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и
све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена
печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1)
и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
20)Достављање уговора о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права (члан 113 став 1 ЗЈН). Добављач је дужан да исти у року од 5 дана
од дана пријема врати наручиоцу са захтеваним средством финансијског обезбеђења.
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Образац 1
2.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА НАБАВКУ РАДОВА- ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛОВАЦ ЈН 72/19
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова- изградња мреже фекалне канализације
Словац ЈН 72/19у отвореном поступкупонуду даје:
Назив понуђача:__________________________________________________________________________________
Седиште (адреса):_________________________________________________________________________________
ПИБ:_________________________________________________________________________________________________
Матични број: _____________________________________________________________________________________
Име особе за контакт:____________________________________________________________________________
Понуду подносим:
а) самостално
б) са подизвођачем:__________________________________________________________________________________________ (навести
подизвођаче), коме поверава ____________% укупне вредности набавке
в) као заједничку понуда са:___________________________________________________________________________(навести
чланове групе),
Напомена: Заокружити како понуђач наступа.
1.Према спецификацији датој у конкурсној документацији, нудимо следећу цену за јавну набавку радоваизградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 у отвореном поступку:
Укупна
цена (из обрасца структура цене): _____________________ динара без ПДВ-а + ____________ динара
(ПДВ)=___________________ динара са ПДВ-ом.
2.Услови плаћања:
Плаћање ће се извршити на следећи начин:
Рок плаћања је 45 данаод дана пријема привремених ситуација и окончане ситуације на писарницу наручиоца,
испостављених на основу изведених количина уговорених радова, оверених од стране одговорног лица
наручиоца и надзорног органа.
Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
3.Захтеви у погледу места извођења и начина вршења услуге надзора:
Врста, опис и количина радова дати су у техничкој спецификацији која је саставни део понуде.
Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију
квалитета у гарантном року који важи за извођење наведених радова. Радови ће се изводити на територији
општине Лајковац место Словац.
4.Рок важења понуде је_________ дана, од дана отварања понуда. (минимум 60 дана).
5.Рок извођења радова: у року од 120 радних дана од дана увођења у посао.
6. Рок важења уговора је у складу са роковима из Динамичког плана.
7.Гарантни рок: 2 године на радове и материјал.
8. Понуђач је у обавези да у року од 15 дана од момента закључења уговора са Наручиоцем састави Динамички
план извођења радова.Динамички план треба да прикаже динамику извођења радова, односно време почетка,
међурокове, време завршетка и трајања радова по врстама и позицијама. Динамички план мора да садржи и
преглед потребних финансијских средстава усаглашен са понуђеним ценама и планираном динамиком извођења
радова. Динамички план извођења радова представљаће саставни део Уговорне документације.
9. Цена треба да је изражена у динарима (РСД). Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре
цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Понуђач са којим
наручилац закључи уговор, не може захтевати повећање цена у току трајања уговорене обавезе.
НАПОМЕНА: Понуда мора бити у сагласности са захтевима из спецификације.
Место и датум:
__________________________

Потпис овлашћеног лица
____________________________

Напомена: Саставно део Обрасца понуде су обрасци 1а,1б,1в и 1г и потребно је попуњене обрасце приложити уз
понуду, док је обрасце које није потребно попуњавати пожељно доставити.
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Образац 1а

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача

Врста правног лица (микро, мало, средње, велико)

Место и датум:
______________________________

Потпис овлашћеног лица:
_____________________________

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати. Овај образац је саставни део обрасца понуде.
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Образац1.б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Врста правног лица (микро, мало, средње, велико)

Место и датум:
________________________________

Потпис овлашћеног лица:
______________________________________

Напомена: У случају потребе овај образац фотокопирати. Овај образац је саставни део обрасца понуде. Попуњава
га, потписује понуђач за сваког учесника у понуди са подизвођачем без обзира на њигов број. Уколико понуђач
доставља понуду као заједничку или самостално, овај образац је пожељно да достави уз понуду празан (није
неопходно).
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Образац 1.в

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку радова- изградња мреже фекалне
канализације Словац ЈН 72/19 у отвореном поступку,изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку
наводимо њихово учешће по вредности:

у понуди подизвођач_______________________________________________(назив подизвођача) учествује у понуди

_____________________________________________________________________________________________________(навести део понуде
за који учествује подизвођач )

што износи_________________ динара без ПДВ-а , односно ___________% вредности понуде (највише 50 %).

Место и датум:
________________________________

Потпис овлашћеног лица :
_________________________________________________

Напомена: Овај образац је саставни део обрасца понуде. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај
образац фотокопирати. Попуњава га, потписује понуђач за сваког учесника у понуди са подизвођачем без обзира
на њигов број. Уколико се подноси понуда самостално или као заједничка (група понуђача) овај образац пожељно
је доставити уз понуду празан (није неопходно).
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Образац 1.г

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом за подношење понуда, за јавну набавку радова- изградња мреже фекалне
канализације Словац ЈН 72/19 у отвореном поступку изјављујемо, под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:
________________________________

Потпис овлашћеног лица:
_________________________________________

Напомена: Овај образац је саставни део обрасца понуде. Овај образац попуњава, потписује, и доставља уз понуду
понуђач који понуду подноси самостално или члан групе понуђача који је за то одређен споразумом који група
понуђача доставља уз понуду, уколико понуду подноси група понуђача. У случају да понуду подноси понуђач са
подизвођачем/чима, овај образац пожељно је доставити празан уз понуду (није неоподно).
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2.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ УПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА75
Навести
интернет
страницу
Р.
ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ
надлежног
УСЛОВИ
бр.
САГЛАСНО ЧЛАНУ 77 ЗЈН
органа ако је
неки од доказа
на њој јавно
доступан
Да је понуђач регистрован код За правна лица као понуђаче: Извод из
надлежног органа, односно уписан у регистра Агенције за привредне регистре,
одговарајући регистар.
односно извод из регистра надлежног
1.
Привредног суда;
За предузетнике као понуђаче: Извод из
регистра Агенције за привредне регистре
односно извод из одговарајућег регистра.
Да понуђач и његов законски За правна лица као понуђаче: Извод из
заступник нису осуђивани за неко од казнене евиденције, односно уверења
кривичних
дела
као
чланови надлежног суда и надлежне полицијске
организоване криминалне групе, да управе
Министарства
унутрашњих
нису осуђивани за кривична дела послова да оно и његов законски
против привреде, кривична дела заступник (aко има више зак. заступника,
против животне средине, кривична потребно је за сваког посебно) није
дела примања или давања мита, осуђиван за неко од кривичних дела као
кривично дело преваре.*
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре
2.
За предузетнике као понуђаче: Извод из
казнене евиденције, односно уверење
надлежног суда и надлежне полицијске
управе
Министарства
унутрашњих
послова да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре

3.

Да је понуђач измирио доспеле
порезе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије, или стране државе када
понуђач има седиште на њеној
територији.

Овај/ови доказ/и не сме/ју бити старији
од 2 месеца пре отварања понуда.
За правна лица и предузетнике као
понуђаче: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
Ови докази не смеју бити старији од 2
месеца пре отварања понуда.
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Захтев да је при састављању понуда
За правна лица и предузетнике као
понуђач поштовао обавезе које
понуђаче: Изјава која је саставни део
произилазе из важећих прописа
конкурсне документације
о
заштити
на
раду,
4
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у
време подношења понуде.
Испуњеност обавезних услова за учешће, на основу члана 77 став 4 ЗЈН (тачке 1,2 и 3 табеле изнад)
заинтересована лица доказују достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђују да испуњавају. Ова изјава је саставни део конкурсне документације. Услов из
тачке 4 табеле изнад, такође се доказује изјавом која је саставни део конкурсне документације.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о
додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац
није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача
поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана и не дужи од 15 дана ,
не достави тражене доказе наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом
или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач за подизвођача доставља копију
електронског документа у писаном облику у складу са законом који се уређује електронски документ.
Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке којаје наступила након доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописан начин.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до
тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и
уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно
достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе из члана 75 тачке 1-5 ЗЈН
који су јавно доступни на интернет страници АПР-а, ни у моменту подношења понуде ни пре доношења
одлуке о додели уговора.
Понуда са подизвођачем:
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе
назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из табеле изнад на један
од напред наведених начина.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће
реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео
знатну штету.
У том случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
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Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након
подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Заједничка понуда:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75 наведених у овој конкурсној
документацији.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Р.
бр.

1.

2.

3.

УСЛОВИ

Финансијски капацитет
Да је у претходне три буџетске
године (2016, 2017. и 2018.) остварио
пословни
приход у износу од
најмање 40.000.000,00 динара и да је
имао остварену нето добит у свакој
години.
Да у периоду од шест месеципре
објављивања позива за подношење
понуда није био дужник у принудној
наплати.
Пословни капацитет

Да је у претходне три године пре
објављивања позива за подношење
понуда извршио радове који су
слични радовима из предмета јавне
набавке у вредности од 20.000.000,00
динара без ПДВ-а.
Кадровски капацитет

Да има најмање 10 запослених
радника у сталном радном односу (на
неодређено време) или запослених

на одређено време или ангажованих
уговором о делу или привременоповременим пословима, од којих
једног дипломираног грађевинског
инжењера са лиценцом 414 (или 413)
и једног инжењера геодезије са
лиценцом 471 (или 871).

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ
САГЛАСНО ЧЛАНУ 77 ЗЈН

Навести
интернет
страницу
надлежног
органа ако је
неки од доказа
на њој јавно
доступан

Извештај о бонитету-образац БОН-ЈН који
издаје Агенција за привредне регистре за
2016,2017 и 2018. годину.
Потврда НБС одељења за пријем, контролу
и унос основа и налога

Потврде наручиоца о изведеним радовима,
уговори, окончане ситуације.

- Обавештење о поднетој појединачној
пореској пријави образац ППП ПД за месец
април 2019.године
-копија лиценце
и потврде ИКС-е о
важењу истих (за инжењера)
Ако лица нису запослена на неодређено
време доставити Уговоре о ангажовању
лица за извршење предметне услуге
између лица и понуђача закључени до
датума објаве позива , копијама лиценци
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4.

Технички капацитет
Да
располаже
следећом
механизацијом и опремом:
багер......................................................1 ком
комбинована
машинаровокопач/утоваривач.......1 ком
камион-кипер
(троосовинци/четвороосовинци)
2
ком
вибро плоча......................................1 ком
муљна пумпа....................................1 ком
секачица за асфалт..................1 ком
НАПОМЕНА:
Понуђач
може
поседовати машине и опремуи
уговором о закупу при чему трајање
Уговора не може бити краће од рока
предвиђеног за завршетак радова. У
Уговору мора бити назначено да се
закуп односи на извођење радова из
ове јавне набавке.

Пописна листа на дан 31.12.2018.године
потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом; Рачун и
отпремница за машине и опрему
набављене у 2018-ој години
или
Уговор о закупу

Напред наведени услови се достављају уз понуду и доказују на напред наведени начин копијама или
оригиналима или овереним копијама.
Доказе о испуњености изнад наведених додатних услова који су јавно доступни понуђач није дужан да доставља
уз понуду.
Ако понуђач докаже да испуњава напред захтеване додатне услове без обзира на начин доказивања његова
понуда неће бити одбијена (106. став 1. тачка 2. ЗЈН)
Додатне услове мора доказати понуђач који понуду подноси самостално.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, додатне услове доказују понуђач и подизвођач заједно.
Уколико се подноси заједничка понуда, додатни услов понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
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ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
ОПШТИНСКА УРАВА
Омладински трг бр.1
ПИБ 101343119
Матични број 07353154
БРОЈ:
ДАТУМ:
4. М О Д Е Л У Г О В О Р А О Ј А В Н О Ј Н А Б А В Ц И
УСЛУГЕ РАДОВА- ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛОВАЦ ЈН 72/19У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Закључен између
1.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ,ОПШТИНСКА УРАВА, Омладински трг бр.1ЛАЈКОВАЦ, ПИБ 101343119, матични
број 07353154, текући рачун 840-133640-12 отворен код Управе за трезор , којe заступа Живорад
Бојичић, дипл. правник (у даљем тексту: наручилац радова ) и

2.

_________________________________________ из ____________________________ ул.__________________________________ бр.__ ПИБ
_______________, матични број ______________, текући рачун _______________________________________, које заступа
_____________________________, (у даљем тексту: извођач радова) који је поднео понуду:
а) самостално
б) саподизвођачем:
_______________________________________________________________
(навестиподизвођаче),који
испуњава све услове за извршење предметне набавке из члана 80 ЗЈН.
в) као заједничкупонудаса:____________________________________________________________ (навести члановегрупе), који
испуњава услове за извршење предметне набавке из члана 81 ЗЈН.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац на основу члана 52 став 1 и члана 32 Закона о јавним набавкама „Сл.гласник РС“ 124/12; 14/15
и 68/15 и Позива за подношење понуда објављеног на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних
набавки, спровео отворени поступак за јавну набавку радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН
72/19према спецификацији из конкурсне документације,
-да је Извођач радова доставио понуду број ________ од _________ године која се налази у прилогу и саставни је
део овог Уговора,
-да понуда Извођача радова у потпуности одговара спецификацији и захтевима из конкурсне документације
које се налазе у прилогу и саставни су део овог Уговора,
-да је Наручилац радова у складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама на основу понуде Извођача и
Одлуке о додели уговора бр. ________од __________године изабрао Извођача за набавку радова наведену у алинеју
1 овог члана.
Члан 2.
Предмет Уговора радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19у отвореном
поступкупрема спецификацији понуде која је такође саставни део уговора .Контрола извођења радова ће се
спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који
важи за извођење наведених радова. Радови ће се изводити на територији општине Лајковац.

УГОВОРЕНА ЦЕНА:
Члан 3.
Уговорена цена за радове- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19 према специфиакцији и
структури цене која је саставни део понуде и овог уговора гласи: ______________________ динара без ПДВ-а+
______________ПДВ= ______________________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена се не може мењати у току трајања уговорне обавезе.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Члан 4.
Уз потписан уговор се доставља следеће:
За добро извршење посла
Извођач радова је дужан да приликом закључења уговора као средство финансијског обезбеђења достави
Наручиоцу за добро извршење посла бланко меницу, прописно потписану са меничним овлашћењем на попуну
у износу од 10%од уговорене вредности без ПДВ-а Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање.
Уз меницу, се достављају следећа документа:
- Захтев за регистрацију менице
- Попуњено менично овлашћење- писмо са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности
радова без ПДВ-а
- Оверена фотокопија картона депонованих потписа (од стране пословне банке) који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Средство обезбеђења траје онолико колико траје рок за испуњење обавезе која је предмет обезбеђења. Средство
обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју
обезбеђену обавезу.
Средство обезбеђења наручилац ће активирати уколико Извођач не изврши радове у свему према
спецификацији, правилима струке и на уговором дефинисан начин.
Меница и пратећа документа се не смеју бушити већ их је пожељно запаковати у ПВЦ фолију са перфорацијом и
доставити уз уговор.
Уз коначни рачун се доставља следеће:
За отклањање недостатака у гарантном року
Извођач радова, дужан је да достави наручиоцу у тренутку примопредаје односно завршетка радова и
испоставе коначног рачуна, као средство финансијког обезбеђења , бланко сопствену меницу за отклањање
недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење- писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности уговора
без ПДВ-а.
Уз меницу, се достављају следећа документа:
- Захтев за регистрацију менице
- Попуњено и оверено менично овлашћење- писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а .
- Оверена фотокопија картона депонованих потписа (од стране пословне банке) који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Модел меничног овлашћења- писма за
отклањање грешака у гарантном року је дат у конкурсној
документацији.
Рок важења бланко сопствене менице је 5 дана дужи од гарантног рока.
ПЛАЋАЊЕ:
Члан 5.
Рок плаћања је 45 данаод дана пријема привремених ситуација и окончане ситуације на писарницу наручиоца,
испостављених на основу изведених количина уговорених радова, оверених од стране одговорног лица
наручиоца и надзорног органа.
Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
МЕСТО ВРШЕЊА РАДОВА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВ, ГАРАНТНИ РОК
Члан 6.
Врста, опис и количина радова дати су у техничкој спецификацији која је саставни део понуде и овог уговора.
Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију
квалитета у гарантном року који важи за извођење наведених радова. Радови ће се изводити на територији
општине Лајковац место Словац.
Рок извођења радова: у року од 120 радних дана од дана увођења у посао.
Гарантни рок: 2 године на радове и материјал. Гарантни рок за изведене бетонске радове је 2 (две) године и
рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за уграђене материјале је у складу са гарантним роком
произвођача рачунато од датума примопредаје радова.
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Понуђач је у обавези да у року од 15 дана од момента закључења уговора са Наручиоцем састави Динамички
план извођења радова.Динамички план треба да прикаже динамику извођења радова, односно време почетка,
међурокове, време завршетка и трајања радова по врстама и позицијама. Динамички план мора да садржи и
преглед потребних финансијских средстава усаглашен са понуђеним ценама и планираном динамиком извођења
радова. Динамички план извођења радова представљаће саставни део Уговорне документације.
Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за примопредају што стручни надзор
констатује у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности
Наручиоца.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:
- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазвани кривицом Извођача,
- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону.
Захтев за продужење рока извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а
најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну писмени споразум.
У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у рад вишеизвршилаца без права на
захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема
право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну у висини
1‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не
може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна
наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од
износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног
износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 7.
Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим техничким прописима, стандардима и законима, као
и у складу са овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује
да:
- пре почетка радова наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова,
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине,
- по завршеним радовима одмах писмено обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову
примопредају,
- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту послова и у
уговореном року,
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме
потребне за извођење уговором преузетих радова,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта свих материјала и
слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности,
прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до
предаје радова Наручиоцу,
- да уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који регулишу ову
област,
- да омогући несметано вршење стручног надзора,
- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу у
зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова,
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када
је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или
посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,
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- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и
недостаци,
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана
пријема писменог обавештења Наручиоца.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим
техничким прописима, стандардима и законима, а за радове те врсте.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га
одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу
квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је
одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног
материјала угрожена безбедност објекта и животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним
одредбама.
Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача, искључиво
на трошак Извођача по овом уговору.
Наручилац има право да тражи продужење финансијског средства обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке на изведеним радовима,
односно не усклади квалитет материјала и изведених радова са захтевима Наручиоца.
Меницу за отклањање недостатка у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са
отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца.
У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у
складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.
ВИШКОВИ РАДОВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене понуде, ако је њихово
извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог уговора.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, извођач је
дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и наручиоца и достави захтев за уговарање са
предлогом вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у
обавези да провери основаност захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним
образложењем достави наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без писане
сагласности стручног надзора и наручиоца.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, након доношења Одлуке о
измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са извођачем ће се закључити анекс овог
уговора, након чега се може отпочети са извођењем радова
Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени,
роковима, измени материјала који се уграђује.
Извођење вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће утицати на продужетак
рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне
непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а
изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне
документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе
обавесте Наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о
чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада
извршене радове.
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У складу са чланом 115. став 1) ЗЈН наручилац може, након закључења уговора, без спровођења поступка
јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5%
од укупне вредности првобитно закљученог уговора
У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених) радова (члан 36. став 1. тачка 5.
Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане
сагласности наручиоца. Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење уговора о
јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.
Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене) радове изведе уз претходну писану сагласност
наручиоца. По прихватању прегледа додатних (непредвиђених) радова од стране наручиоца, са Извођачем ће се
закључити анекс овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова,
достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и
достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.
Додатни (непредвиђени) радови који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће
бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора. Коначан преглед изведених
додатних (непредвиђених) радова, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим
да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном
уговору и анексима уговора.
У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став 1. тачка 5., члана 36. став 2.
и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.За радове који су изведени не сме де покретати поступак јавне
набавке
Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 9.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова
уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова и коначни обрачун се врши комисијски, најкасније у
року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова.
Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један)
представник Извођача уз обавезно присуство стручног надзора Наручиоца.
Садржину записника о примопредаји и коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи
предмет односно назив радова који су извођени, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на
квалитет и степен завршених радова и др.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих
уграђених материјала, у три 3 (три) примерка са приложеним атестима. Грешке, односно недостатке, које утврди
Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно
утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и
са пажњом доброг привредника.
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на коришћење изведене радове.
Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун на
бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених
јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова.
Садржину записника о коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора дасадржи комплетно
финансијско сравнање.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се Наручиоцу, истовремено са записником о примопредаји и
коначном обрачуну изведених радова.
РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА:
Члан 10.
Рок трајања уговора је у складу са роковима из Динамичког плана.
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 11.
У случају да Извођач не изврши своје уговорене обавезе, Наручилац има право да једнострано раскине
Уговор и да захтева накнаду штете сагласно одредбама Закона о облигационим односима. Раскид Уговора се
захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 дана.
Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених
обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне да једна другу
обавесте писаним путем у року од 24 часа. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар,
поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као
виша сила.
Члан 12.
Све евентуалне спорове поводом Уговора уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спор између странака не буде решен споразумно надлежан је Привредни суд у Ваљеву.
Члан 13.
За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о јавним набавкама,
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, Правилник о
садржини и начину вођења стручног надзора и других важећих прописа којима се регулише ова област.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три
примерка.
УГОВАРАЧИ:
ЗА НАРУЧИОЦА
_________________

ЗА ИЗВОЂАЧА
_______________
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6.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА НАБАВКУРАДОВА- ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
СЛОВАЦ ЈН 72/19
Упутство за попуњавање обрасца:
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све
трошкове који чине укупну цену. Понуда у којој није достављена структура цене, сматраће се неприхватљива и
као таква биће одбијена. Морају бити приказани основни елементи структуре према табели испод.
Понуђач са којим наручилац закључи уговор, не може захтевати повећање цена у току трајања уговорене
обавезе.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Р.
Бр
.

Опис, назив

Једини
ца
мере

Количина

m'

938,83

m'

938,83

Јед.цена
без ПДВ-а

А. Колектор Словац - пруга
I. PRIPREMNI RADOVI

1.

Uklanjanjepreprekairaščišćavanjeterena u
zoniprojektovanetrasecevovoda.
Uklanjanjepreprekaobuhvataizmeštanjemontažnihobjekata,
ograda, saobraćajnihznakova i slično, van zone
izgradnjeobjekta, naudaljenostkojuodredinadzorni organ u
dogovorusaizvođačemradova.
Raščišćavanjeterenaobuhvatasečenjestabalaišiblja,
vađenjepanjeva,
njihovorezanjenadeloveiodnošenjenaudaljenost do 50 m.
Jediničnomcenomsuobuhvaćenisviradovi, u
skladusaodgovarajućimtehničkimuslovima, kojitreba da
rezultujučistimpojasomterena, u kojemće se
obeležititrasacevovodainesmetanosprovoditisviostaliradovi.
Obračun po m' .

2.

Obeležavanjetrasecevovodapremapodacimaizprojektaiodgov
arajućimtehničkimuslovima. Jediničnomcenom je obuhvaćen
sav potrebanmaterijal,
opremairadovinaobeležavanjuprojektovanihtrasakolektora,
formiranjumrežeprivremenihhorizontalnihivertikalnihreper
ainjihovomosiguranju u tokučitavogizvođenjaradova.
Nakonobeležavanjatrasasačinitizapisnik (sacrtežima,
merama, fotografijama..) o postojećemstanjukolovoza,
parkinga, kolskihulaza, trotoara, zelenihpovršina,
okolnihobjekataisvihostalihvidljivihobjekatakoji se nalaze u
zoniizgradnje.
Obračun po m' .
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Јед цена са
ПДВ-ом

3.

Presecanjeirušenjepostojećihkolovoza, parkinga,
kućnihprilazaitrotoara,
nadelovimaprojektovanihtrasafekalnekanalizacijekoji se
nalazeispodnavedenihpovršina, sve u
skladusaodgovarajućimtehničkimuslovima.
Presecanjeizvršitipravilnimsečenjemduživicabudućegrova, a
rušenje u širinirova. U kolovoznimkonstrukcijama u
kojimapostojeivičnjaci, ivičnjakepažljivoporušiti i
deponovatina mesto kojeodrediNadzorni organ.
Materijalnastaorušenjemkolovoza, parkinga,
kućnihprilazaitrotoarapažljivoklasiratiideponovatina mesto
kojeodrediNadzorni organ. Donjenosećeslojevedeponovati
po
straniiiskoristitiprilikomvraćanjapresečenihirazrušenihpovr
šina u prvobitnostanje.
Obračun se vrši po
m2srušeneiponovoasfaltiranekolovoznepovršine.

4.

- asfalt

m2

187,8

- beton

m2

187,8

- kaldrma

m2

563,3

Troškovinadzoravlasnikapodzemnihinstalacija,
prilikomizvođenjaradovanaukrštanju,
paralelnomvođenjuiizmeštanjuinstalacija.
Obračunpaušalan.

5.

paušal

Obezbeđenjesaobraćajnica, nadelovimanakojima se
izvodeprojektovaniradovi, u skladusavažećimzakonima,
propisima, pribavljenimelaboratima, saglasnostimai sl.
Izvršitipotrebnedevijacijemotornogipešačkogsaobraćaja.
Postavitiiodržavatisvuneophodnuhorizontalnu,
vertikalnuisvetlosnusignalizaciju u
tokučitavogtrajanjaradova, u
svemupremaElaboraturegulacijesaobraćaja. Elaborat o
regulacijisaobraćajaobezbeđujeInvestitor.
Obračunizvršitipremastvarnoizvedenimradovimauzsaglasno
stNadzornog organa.
Obračunpaušalan.

Pauš.

UKUPNO I:
II. ZEMLJANI RADOVI
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1.

Iskoprovova u zemljištu IV kategorije, za
potrebepostavljanjacevovodaišahtova,
saodbacivanjemiskopanogmaterijalana min 1.0 m od
ivicerova. Iskoprovovaizvršitipremaprojektovanimkotama,
nagibimaidimenzijama, u
skladusaodgovarajućimtehničkimuslovima. Ako se
priiskopunaiđenadrugeinstalacijeiobjekteizvođač je dužan da
izvršinjihovoobezbeđenje, a na tom delu je
obavezanručniiskop.
Pozicijaobuhvataraščišćavanjeipripremuterena za
vršenjeiskopaimontažecevovoda, zaštitudrugihinstalacija,
deponovanjezemljenapotrebnomodstojanju,
gruboplaniranjednarova, radnusnagu,
crpljenjepodzemnevode,
obezbeđenjerovaznacimaupozorenja,
zaštitnomogradomradizaštitenezaposlenihlicanagradilištu,
održavanjerova, kaoisvedrugetroškovekoji terete
ovupoziciju. Iskopće se vršitimašinskimputem. Ukoliko u
tokuiskopadođe do promenekategorijematerijala u kom se
vršiiskop, IzvođačiNadzorni organ
ćeizvršitidodatnuklasifikacijumaterijala, radiobračuna po
naknadnoutvrđenimkategorijamaiskopa.
Kategorizacijumaterijalaizvršitipremauputstvimaizprosečnih
normi za zemljaneradove u građevinarstvu.
Jediničnomcenom je obuhvaćenošlicovanjepoprečnihprofila,
premazahtevimaNadzornog organa.
Obračun po m3iskopanezemlje.

2.

iskop 0-2 m

m3

2.048,03

iskop 2-4 m

m3

869,35

iskop 4-6 m

m3

150,06

m3

83,43

m2

1.220,48

Ručniiskopzemlje IV kategorije u
kanalskomrovunamestimaproširenjarova za
revizionaoknaikaskade,
kaoinamestimaukrštanjacevovodasadrugimpodzemniminstal
acijamasapravilnimsasecanjembočnihstranaidnajameiodbaci
vanjemzemljena 1 m od ivicerova.
Obračun po m3iskopanezemlje.

3.

Ručnoplaniranjednarova u zemljištu V kategorijesatačnošću
+- 2 cm, premaprojektovanimkotama, saprosečnimiskopom
od 0.05 m3/m2iizbacivanjemiskopanezemlje van rova.
Obračun se vrši po m2isplaniranepovršine.

страна26 од51
Набавка радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19у отвореном поступку

4.

5.

Snižavanjenivoapodzemnevode, ukoliko se onapojavi za
vremeiskopa, montažecevi,
izradešahtovaizatrpavanjerovova.
Snižavanjevodeizvršitimuljnompumpomcrpljenjemizotvoren
ejameiliiglofilterimaukolikopostojipotrebaodnosnoodredina
dzorni organ. Za vremeizvođenjanavedenihradova, dnorova
mora bitisuvo. Jediničnomcenom je obuhvaćenaoprema, rad,
energijairešavanjeodvođenjazahvaćenihvoda, u
svemupremaodgovarajućimtehničkimuslovima. Zastoji u
radu, produžetakradaiponovnasniženjanivoapodzemnihvoda,
izazvananesavesnošćuIzvođačaneće se obračunavati.
Obračun po m'.

muljnapumpa

m'

798,01

iglofilteri

m'

140,82

m3

503,15

m3

2.518,23

m3

549,21

m3

2,94

Nabavka, transport iubacivanjepeskakrupnoće do 3 mm u
rov u slojudebljine DN+20 cm, i to za posteljicu 10 cm
iiznadcevi 10 cm. Priugradnjipesak se zbija u slojevima od 10
cm, do stepenazbijenosti od 95% po Proktoru, u
svemupremaodgovarajućimtehničkimuslovima.
Obračun po m3 ubačenogirazastrtogpeska.

6.

Zatrpavanjerovovazemljomiziskopa po odobrenjuNadzornog
organa, u slojevima od po 30 cm.
Kodzatrpavanjavoditiračuna da prvislojbudesitnazemlja, bez
krupnihkomadai sl. da ne bi došlo do oštećenjacevi.
Zatrpavanjerovaizvršitinakonispitivanjacevinapritisak, a po
odobrenjuNadzornog organa.
Obračun po m3 zatrpanogrova.

7.

Utovariodvozviškazemljeodiskopa, nadaljinu do 1 km,
mašinskimputemnadeponijukojuodrediNadzorni organ,
sagrubimplaniranjemnadeponiji.
Obračun po m3 odveženezemlje.

8.

Nabavka, transport,
nasipanjeisabijanješljunkaprirodnegranulacijeispodpločašah
tova u sloju od 10 cm.
Obračun po m3 šljunka.
UKUPNO II :
III. TESARSKI RADOVI
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1.

Razupiranjebočnihstranarova,
metalnompodgradomzatvorenogtipa, u
skladusavažećimzakonimaipropisima o
bezbednostiizdravljunaraduidatimtehničkimuslovima.
Razupiranjevršitiparalelnosanapredovanjemiskopa, bez
prodoraokolnogmaterijala u rov, uzobezbeđenje 100%
sigurnosti u tokurada u rovu. Na mestimasprovodjenjaiskopa
pored okolnihobjekata, obezbedititemeljeobjekataodklizanja,
kako ne bi došlo do njihovogoštećenjailideformacije. Na
mestimaukrštanjasapostojećimpodzemniminstalacijama,
isteobezbeditioddeformacijeioštećenja. Po
završenompolaganjucevi,
izvršitipostepenouklanjanjepodgrade,
paralelnosanabijanjemnasutogmaterijala u rovu,
vodećiračuna da ne dođe do oštećenjacevi,
podzemnihinstalacijaiokolnihobjekata.
Obračun po m2razuprtogrova.

m2

4719,15

kom.

26

Ø 1000/1000

kom.

19

Ø 1000/500

kom.

11

Ø 1000/250

kom.

6

kom.

26

UKUPNO III :
IV. BETONSKI RADOVI
1.

Nabavka, transport iugradnjaarmiranobetonskihkinetavisine 1 m za šahtove u
svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima za
ovuvrstuposla. Betonskepovršinemorajubitiglatkeipravilne.
Po vertikalnojstranisilazapostavitigvozdenolivenepenjaliceispuštene van zida 15 cm iubetonirane u
celudebljinuzidanasvakih 30 cm.
Obračun po komadu.

2.

Nabavka, transport iugradnjaarmirano-betonskihprstenova
za šahtove u
svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima za
ovuvrstuposla. Betonskepovršinemorajubitiglatkeipravilne.
Po vertikalnojstranisilazapostavitigvozdenolivenepenjaliceispuštene van zida 15 cm iubetonirane u
celudebljinuzidanasvakih 30 cm.
Obračun po komadu.

3.

Nabavka, transport iugradnjaarmiranobetonskihzavršnihprstenova za šahtove Ø1000/670/600 u
svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima za
ovuvrstuposla. Betonskepovršinemorajubitiglatkeipravilne.
Po vertikalnojstranisilazapostavititgvozdenolivenepenjaliceispuštene van zida 15 cm iubetonirane u
celudebljinuzidanasvakih 30 cm.
Obračun po komaduugrađenogprstena.
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4.

Nabavka, transport iugradnjabetonskogprstena za poklopac
u svemupremadetaljimadatimnacrtežu.
Obračun po komaduugrađenogprstena.

5.

kom.

26

kom.

26

m3

3,47

PVC OD 250x7,3 mm SDR 34 SN 8

m'

622,27

Potis PE OD 110

m'

316,56

kom.

36

kom.

26

Betoniranjekineterevizionogsilaza. Pozicijom je
obuhvaćenanabavka, dovoz, spravljanje,
ugradnjainegabetona MB20 za
izradukinetesamalterisanjemkinetecementnimmalterom u
dvaslojaiglačanjemdrugogsloja do crnogsjaja.
Obračun po komaduizvedenekinete.

6.

Izradadodatnihprstenovaunutrašnjegprečnika 1000 mm
armiranimbetonom MB 30 za
nivelisanješahtanapotrebnudubinu, u
svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima za
ovuvrstuposla.
Obračun po m3ugrađenogbetona.
UKUPNO IV :
V. MONTERSKI RADOVI

1.

Nabavka, transport imontažakanalizacionihcevi, po
datojniveletiizprojekta. Pre ugradnjesvakacev se vizuelno
mora pregledatiiutvrditinjenoeventualnooštećenje.
Manipulisanjesacevimatreba da je u
svemusaglasnouslovimakojepropisujeproizvođačcevi.
Ugrađenacev mora celom
svojomdužinomravnomernoležatinaslojupeskaprojektovane
debljine. Ugradnjacevi se kontrolišetehničkimnivelmanom.
Jediničnomcenom je obuhvaćen sav potreban rad,
materijalikontrolaugradnjecevi. Sečenjeceviiotpadnimaterijal
se ne plaćajuposebno.
Obračun po m' montiranecevi.

2.

Nabavka, transport imontažaplastičnihuvodnika za šaht (KGF
komad). Merenje i obračunje
pokomadukompletnomontiranoguloška.
Fekalnakanalizacija DN 250

3.

Nabavka, transport imontažaliveno-gvozdenihpoklopaca za
šahtove, zajednosaramom za ugradnju, Ø 625 D 400 EN124.
226. Ram poklopca se
postavljanaoplatušahtaprinjegovomizvođenjuibetonira se
zajednosapločom. Poklopacugraditi u ravniterena.
Obračun po komaduugrađenogpoklopca.

4.

Nabavka, transport imontažagvozdenolivenihpenjalicaprema EN 13101. Penjalicepostaviti u
dvaredanaizmeničnosameđusobnimrazmakom 30 cm po
visini. Po završenomugrađivanju,
penjaliceočistitiipremazatiantikorozivnombojom.
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Obračun po komaduugrađenepenjalice.

kom.

182

Obračun po komaduugrađenihelemenata.

kom.

2

6.

Izradarevizijenapotisnomcevovodu. Revizija se sastoji od 2
tuljkaslobodnimprirubnicama DN 100,
ogrankasaprirubnicama DN 100/100 islepeprirubnice DN
100. Obračun po komadu.

kom.

8

7.

Nabavka, transport iugradnjačeličnihceviizolovaneodkorozije
za zaštitukanalizacionihcevinamestuukrštanjasakanalom, u
svemupremadetaljimaizprojekta. Krajevizaštitnecevi se
morajuzavršavati u šahtovima. U
prostorizmeđuzaštitneiradnecevimorajubitipostavljenidistan
tniprstenovi a krajevizaptiveni. Obračun po m'
ugrađenijhcevi. Cenom je obuhvaćenonabavkai transport
čeličnecevi, izolacijacevi, hidrauličkoutiskivanje, varenjecevi,
vađenjematerijalaizcevi, iskopradnejame,
betoniranjepodaileđnogdelaradnogrova, muljnapumpa za
izbacivanjepodzemnihvoda, agregatsnage 55kW ampera,
smeštaj za određenibrojradnika a najviše tri.

m'

42,97

kom.

2

5.

Nabavka, transport imontaža PVC račve 250/250, luka
90oicevikodkaskadnihšahtovavisinekaskade> 1,50 m.

Obračun po m' ugrađenecevi Ø 406,8x7,1 mm.
8.

Povezivanjesapostojećomkanalizacionommrežom.
Pozicijomsuobuhvaćenasvaneophodnaštemovanjapostojećeg
revizionogokna, uvlačenjekanalizacioneceviiobradaspoja u
ciljuobezbeđivanjavodonepropusnostiistogsanabavkomidovo
zompotrebnogmaterijala.
Obračun po komaduizvedenogpriključka.
UKUPNO V :
VI. OSTALI RADOVI

1.

Ispitivanjekolektorananepropusnosthidrauličkimpritiskom.
Kolektor se ostavlja pod pritiskomsvedok se ne
pregledajusvidelovikolektora (spojeviicevi).
Kolektorispitatipremapriloženomuputstvu.
Plaća se po m' cevovoda.

2.

Snimanjeizvedenogstanja.
Nakonzavršenihradovasnimitiiucrtatimrežusasvimobjektima
nanjoj.
Plaća se po m' cevovoda.

3.

m'

m'

Izradaelaborataizvedenogstanja po uputstvunadzornog
organa.
Obračunpaušalno.
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UKUPNO VII :
Rekapitulacija A
I. PRIPREMNI RADOVI
II. ZEMLJANI RADOVI
III. TESARSKI RADOVI
IV. BETONSKI RADOVI
V. MONTERSKI RADOVI
VI. OSTALI RADOVI
UKUPNO A. (bez PDV-a)

Б. Колектор Словац - амбуланта
I. PRIPREMNI RADOVI
1
.

Uklanjanjepreprekairaščišćavanjeterena u zoniprojektovanetrasecevovoda.
Uklanjanjepreprekaobuhvataizmeštanjemontažnihobjekata, ograda,
saobraćajnihznakovaislično, van zone izgradnjeobjekta, naudaljenostkojuodredinadzorni
organ u dogovorusaizvođačemradova.
Raščišćavanjeterenaobuhvatasečenjestabalaišiblja, vađenjepanjeva,
njihovorezanjenadeloveiodnošenjenaudaljenost do 50 m.
Jediničnomcenomsuobuhvaćenisviradovi, u skladusaodgovarajućimtehničkimuslovima,
kojitreba da rezultujučistimpojasomterena, u kojemće se
obeležititrasacevovodainesmetanosprovoditisviostaliradovi.

Obračun po m' .
2
.

m'

172,
89

m'

172,
89

Obeležavanjetrasecevovodapremapodacimaizprojektaiodgovarajućimtehničkimuslovima
. Jediničnomcenom je obuhvaćen sav potrebanmaterijal,
opremairadovinaobeležavanjuprojektovanihtrasakolektora,
formiranjumrežeprivremenihhorizontalnihivertikalnihrepera i njihovomosiguranju u
tokučitavogizvođenjaradova. Nakonobeležavanjatrasasačinitizapisnik (sacrtežima,
merama, fotografijama..) o postojećemstanjukolovoza, parkinga, kolskihulaza, trotoara,
zelenihpovršina, okolnihobjekataisvihostalihvidljivihobjekatakoji se nalaze u
zoniizgradnje.

Obračun po m' .
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3
.

Presecanjeirušenjepostojećihkolovoza, parkinga, kućnihprilazaitrotoara,
nadelovimaprojektovanihtrasafekalnekanalizacijekoji se nalazeispodnavedenihpovršina,
sve u skladusaodgovarajućimtehničkimuslovima.
Presecanjeizvršitipravilnimsečenjemduživicabudućegrova, a rušenje u širinirova. U
kolovoznimkonstrukcijama u kojimapostojeivičnjaci,
ivičnjakepažljivoporušitiideponovatina mesto kojeodrediNadzorni organ.
Materijalnastaorušenjemkolovoza, parkinga,
kućnihprilazaitrotoarapažljivoklasiratiideponovatina mesto kojeodrediNadzorni organ.
Donjenosećeslojevedeponovati po
straniiiskoristitiprilikomvraćanjapresečenihirazrušenihpovršina u prvobitnostanje.

Obračun se vrši po m2srušeneiponovoasfaltiranekolovoznepovršine.
- asfalt
- beton
- kaldrma

4
.

34,6
34,6
103,
7

Troškovinadzoravlasnikapodzemnihinstalacija, prilikomizvođenjaradovanaukrštanju,
paralelnomvođenjuiizmeštanjuinstalacija.
Obračunpaušalan.

5
.

m2
m2
m2

pau
šal

Obezbeđenjesaobraćajnica, nadelovimanakojima se izvodeprojektovaniradovi, u
skladusavažećimzakonima, propisima, pribavljenimelaboratima, saglasnostimai sl.
Izvršitipotrebnedevijacijemotornogipešačkogsaobraćaja.
Postavitiiodržavatisvuneophodnuhorizontalnu, vertikalnuisvetlosnusignalizaciju u
tokučitavogtrajanjaradova, u svemupremaElaboraturegulacijesaobraćaja. Elaborat o
regulacijisaobraćajaobezbeđujeInvestitor.
ObračunizvršitipremastvarnoizvedenimradovimauzsaglasnostNadzornog organa.

Obračunpaušalan.

Pau
š.

UKUPNO I:
II. ZEMLJANI RADOVI
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1
.

Iskoprovova u zemljištu IV kategorije, za potrebepostavljanjacevovodaišahtova,
saodbacivanjemiskopanogmaterijalana min 1.0 m od ivicerova.
Iskoprovovaizvršitipremaprojektovanimkotama, nagibimaidimenzijama, u
skladusaodgovarajućimtehničkimuslovima. Ako se
priiskopunaiđenadrugeinstalacijeiobjekteizvođač je dužan da izvršinjihovoobezbeđenje,
a na tom delu je obavezanručniiskop. Pozicijaobuhvataraščišćavanjeipripremuterena za
vršenjeiskopaimontažecevovoda, zaštitudrugihinstalacija,
deponovanjezemljenapotrebnomodstojanju, gruboplaniranjednarova, radnusnagu,
crpljenjepodzemnevode, obezbeđenjerovaznacimaupozorenja,
zaštitnomogradomradizaštitenezaposlenihlicanagradilištu, održavanjerova,
kaoisvedrugetroškovekoji terete ovupoziciju. Iskopće se vršitimašinskimputem. Ukoliko
u tokuiskopadođe do promenekategorijematerijala u kom se vršiiskop, IzvođačiNadzorni
organ ćeizvršitidodatnuklasifikacijumaterijala, radiobračuna po
naknadnoutvrđenimkategorijamaiskopa.

Kategorizacijumaterijalaizvršitipremauputstvimaizprosečnihnormi za zemljaneradove u
građevinarstvu. Jediničnomcenom je obuhvaćenošlicovanjepoprečnihprofila,
premazahtevimaNadzornog organa.

2
.

Obračun po m3iskopanezemlje.
iskop 0-2 m

m3

iskop 2-4 m

m3

iskop 4-6 m

m3

Ručniiskopzemlje IV kategorije u kanalskomrovunamestimaproširenjarova za
revizionaoknaikaskade,
kaoinamestimaukrštanjacevovodasadrugimpodzemniminstalacijamasapravilnimsasecan
jembočnihstranaidnajameiodbacivanjemzemljena 1 m od ivicerova.

Obračun po m3iskopanezemlje.
3
.

442,
48
193,
19
2,06

m3

10,5
7

m2

224,
75

Ručnoplaniranjednarova u zemljištu V kategorijesatačnošću +- 2 cm,
premaprojektovanimkotama, saprosečnimiskopom od 0.05
m3/m2iizbacivanjemiskopanezemlje van rova.
Obračun se vrši po m2isplaniranepovršine.
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4
.

5
.

Snižavanjenivoapodzemnevode, ukoliko se onapojavi za vremeiskopa, montažecevi,
izradešahtovaizatrpavanjerovova.
Snižavanjevodeizvršitimuljnompumpomcrpljenjemizotvorenejameiliiglofilterimaukoliko
postojipotrebaodnosnoodredinadzorni organ. Za vremeizvođenjanavedenihradova,
dnorova mora bitisuvo. Jediničnomcenom je obuhvaćenaoprema, rad,
energijairešavanjeodvođenjazahvaćenihvoda, u
svemupremaodgovarajućimtehničkimuslovima. Zastoji u radu,
produžetakradaiponovnasniženjanivoapodzemnihvoda,
izazvananesavesnošćuIzvođačaneće se obračunavati. Obračun po m'.

muljnapumpa

m'

iglofilteri

m'

Nabavka, transport iubacivanjepeskakrupnoće do 3 mm u rov u slojudebljine DN+20 cm,
i to za posteljicu 10 cm iiznadcevi 10 cm. Priugradnjipesak se zbija u slojevima od 10 cm,
do stepenazbijenosti od 95% po Proktoru, u
svemupremaodgovarajućimtehničkimuslovima.

Obračun po m3 ubačenogirazastrtogpeska.
6
.

92,6
6

m3

536,
59

m3

101,
14

m3

0,34

Utovariodvozviškazemljeodiskopa, nadaljinu do 1 km,
mašinskimputemnadeponijukojuodrediNadzorni organ, sagrubimplaniranjemnadeponiji.
Obračun po m3 odveženezemlje.

8
.

m3

Zatrpavanjerovovazemljomiziskopa po odobrenjuNadzornog organa, u slojevima od po
30 cm. Kodzatrpavanjavoditiračuna da prvislojbudesitnazemlja, bez krupnihkomadai sl.
da ne bi došlo do oštećenjacevi. Zatrpavanjerovaizvršitinakonispitivanjacevinapritisak, a
po odobrenjuNadzornog organa.

Obračun po m3 zatrpanogrova.
7
.

146,
96
25,9
3

Nabavka, transport, nasipanjeisabijanješljunkaprirodnegranulacijeispodpločašahtova u
sloju od 10 cm.
Obračun po m3 šljunka.
UKUPNO II :
III. TESARSKI RADOVI
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1
.

Razupiranjebočnihstranarova, metalnompodgradomzatvorenogtipa, u
skladusavažećimzakonimaipropisima o
bezbednostiizdravljunaraduidatimtehničkimuslovima.
Razupiranjevršitiparalelnosanapredovanjemiskopa, bez prodoraokolnogmaterijala u rov,
uzobezbeđenje 100% sigurnosti u tokurada u rovu. Na mestimasprovodjenjaiskopa
pored okolnihobjekata, obezbedititemeljeobjekataodklizanja, kako ne bi došlo do
njihovogoštećenjailideformacije. Na
mestimaukrštanjasapostojećimpodzemniminstalacijama,
isteobezbeditioddeformacijeioštećenja. Po završenompolaganjucevi,
izvršitipostepenouklanjanjepodgrade, paralelnosanabijanjemnasutogmaterijala u rovu,
vodećiračuna da ne dođe do oštećenjacevi, podzemnihinstalacijaiokolnihobjekata.

Obračun po m2razuprtogrova.

1
.

Ø 1000/500
Ø 1000/250

3

ko
m.
ko
m.
ko
m.

3

ko
m.

3

ko

3

1
1

Nabavka, transport iugradnjaarmirano-betonskihzavršnihprstenova za šahtove
Ø1000/670/600 u svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima za
ovuvrstuposla. Betonskepovršinemorajubitiglatkeipravilne. Po
vertikalnojstranisilazapostavititgvozdeno-livenepenjaliceispuštene van zida 15 cm
iubetonirane u celudebljinuzidanasvakih 30 cm.

Obračun po komaduugrađenogprstena.
4
.

ko
m.

Nabavka, transport iugradnjaarmirano-betonskihprstenova za šahtove u
svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima za ovuvrstuposla.
Betonskepovršinemorajubitiglatkeipravilne. Po
vertikalnojstranisilazapostavitigvozdeno-livenepenjaliceispuštene van zida 15 cm
iubetonirane u celudebljinuzidanasvakih 30 cm.

Obračun po komadu.
Ø 1000/1000

3
.

981,
12

UKUPNO III :
IV. BETONSKI RADOVI
Nabavka, transport iugradnjaarmirano-betonskihkinetavisine 1 m za šahtove u
svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima za ovuvrstuposla.
Betonskepovršinemorajubitiglatkeipravilne. Po
vertikalnojstranisilazapostavitigvozdeno-livenepenjaliceispuštene van zida 15 cm
iubetonirane u celudebljinuzidanasvakih 30 cm.

Obračun po komadu.
2
.

m2

Nabavka, transport iugradnjabetonskogprstena za poklopac u
svemupremadetaljimadatimnacrtežu.
Obračun po komaduugrađenogprstena.
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m.
5
.

Betoniranjekineterevizionogsilaza. Pozicijom je obuhvaćenanabavka, dovoz, spravljanje,
ugradnjainegabetona MB20 za izradukinetesamalterisanjemkinetecementnimmalterom
u dvaslojaiglačanjemdrugogsloja do crnogsjaja.

Obračun po komaduizvedenekinete.
6
.

1
.

Obračun po m3ugrađenogbetona.
UKUPNO IV :
V. MONTERSKI RADOVI
Nabavka, transport imontažakanalizacionihcevi, po datojniveletiizprojekta. Pre
ugradnjesvakacev se vizuelno mora pregledatiiutvrditinjenoeventualnooštećenje.
Manipulisanjesacevimatreba da je u
svemusaglasnouslovimakojepropisujeproizvođačcevi. Ugrađenacev mora celom
svojomdužinomravnomernoležatinaslojupeskaprojektovanedebljine. Ugradnjacevi se
kontrolišetehničkimnivelmanom. Jediničnomcenom je obuhvaćen sav potreban rad,
materijalikontrolaugradnjecevi. Sečenjeceviiotpadnimaterijal se ne plaćajuposebno.

0,24

m'

172,
89

ko
m.

8

ko
m.

3

ko
m.

25

Nabavka, transport imontažaliveno-gvozdenihpoklopaca za šahtove, zajednosaramom za
ugradnju, Ø 625 D 400 EN124. 226. Ram poklopca se
postavljanaoplatušahtaprinjegovomizvođenjuibetonira se zajednosapločom.
Poklopacugraditi u ravniterena.

Obračun po komaduugrađenogpoklopca.
4
.

m3

Nabavka, transport imontažaplastičnihuvodnika za šaht (KGF komad). Merenje i
obračunje pokomadukompletnomontiranoguloška.
Fekalnakanalizacija DN 250

3
.

3

Izradadodatnihprstenovaunutrašnjegprečnika 1000 mm armiranimbetonom MB 30 za
nivelisanješahtanapotrebnudubinu, u
svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima za ovuvrstuposla.

Obračun po m' montiranecevi.
PVC OD 250x7,3 mm SDR 34 SN 8
2
.

ko
m.

Nabavka, transport imontažagvozdeno-livenihpenjalicaprema EN 13101.
Penjalicepostaviti u dvaredanaizmeničnosameđusobnimrazmakom 30 cm po visini. Po
završenomugrađivanju, penjaliceočistitiipremazatiantikorozivnombojom.

Obračun po komaduugrađenepenjalice.
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5
.

Nabavka, transport iugradnjačeličnihceviizolovaneodkorozije za
zaštitukanalizacionihcevinamestuukrštanjasakanalom, u
svemupremadetaljimaizprojekta. Krajevizaštitnecevi se morajuzavršavati u šahtovima. U
prostorizmeđuzaštitneiradnecevimorajubitipostavljenidistantniprstenovi a
krajevizaptiveni. Obračun po m' ugrađenijhcevi. Cenom je obuhvaćenonabavkai
transport čeličnecevi, izolacijacevi, hidrauličkoutiskivanje, varenjecevi,
vađenjematerijalaizcevi, iskopradnejame, betoniranjepodaileđnogdelaradnogrova,
muljnapumpa za izbacivanjepodzemnihvoda, agregatsnage 55kW ampera, smeštaj za
određenibrojradnika a najviše tri.

Obračun po m' ugrađenecevi Ø 406,8x7,1 mm.
6
.

m'

120,
76

ko
m.

2

Plaća se po m' cevovoda.

m'

172,
890

Snimanjeizvedenogstanja.
Nakonzavršenihradovasnimitiiucrtatimrežusasvimobjektimananjoj.
Plaća se po m' cevovoda.

m'

172,
890

Povezivanjesapostojećomkanalizacionommrežom.
Pozicijomsuobuhvaćenasvaneophodnaštemovanjapostojećegrevizionogokna,
uvlačenjekanalizacioneceviiobradaspoja u
ciljuobezbeđivanjavodonepropusnostiistogsanabavkomidovozompotrebnogmaterijala.

Obračun po komaduizvedenogpriključka.

1
.

2
.

3
.

UKUPNO V :
VI. OSTALI RADOVI
Ispitivanjekolektorananepropusnosthidrauličkimpritiskom. Kolektor se ostavlja pod
pritiskomsvedok se ne pregledajusvidelovikolektora (spojeviicevi).
Kolektorispitatipremapriloženomuputstvu.

Izradaelaborataizvedenogstanja po uputstvunadzornog organa.
Obračunpaušalno.
UKUPNO VII :
Rekapitulacija B
I. PRIPREMNI RADOVI
II. ZEMLJANI RADOVI
III. TESARSKI RADOVI
IV. BETONSKI RADOVI
V. MONTERSKI RADOVI
VI. OSTALI RADOVI
UKUPNO B. (bez PDV-a)

Ц. Колектор Словац
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Re
d.
br
.

OPIS POZICIJE

Je
d.
me
re

Koli
čina

Jediničn
acena

I. PRIPREMNI RADOVI
1.

2.

Uklanjanjepreprekairaščišćavanjeterena
u
zoniprojektovanetrasecevovoda.
Uklanjanjepreprekaobuhvataizmeštanjemontažnihobjekata,
ograda,
saobraćajnihznakova
i
slično,
van
zone
izgradnjeobjekta,
naudaljenostkojuodredinadzorni
organ
u
dogovorusaizvođačemradova.
Raščišćavanjeterenaobuhvatasečenjestabalaišiblja,
vađenjepanjeva,
njihovorezanjenadeloveiodnošenjenaudaljenost
do
50
m.
Jediničnomcenomsuobuhvaćenisviradovi,
u
skladusaodgovarajućimtehničkimuslovima,
kojitreba
da
rezultujučistimpojasomterena,
u
kojemće
se
obeležititrasacevovodainesmetanosprovoditisviostaliradovi.

Obračun po m' .
Obeležavanjetrasecevovodapremapodacimaizprojektaiodgovarajućimtehničkimuslo
vima.
Jediničnomcenom
je
obuhvaćen
sav
potrebanmaterijal,
opremairadovinaobeležavanjuprojektovanihtrasakolektora,
formiranjumrežeprivremenihhorizontalnihivertikalnihreperainjihovomosiguranju u
tokučitavogizvođenjaradova. Nakonobeležavanjatrasasačinitizapisnik (sacrtežima,
merama, fotografijama..) o postojećemstanjukolovoza, parkinga, kolskihulaza,
trotoara, zelenihpovršina, okolnihobjekataisvihostalihvidljivihobjekatakoji se nalaze
u zoniizgradnje.

Obračun po m' .

m'

196,
17

m'

196,
17

m2

137,
3

3.

Presecanjeirušenjepostojećihkolovoza,
parkinga,
kućnihprilazaitrotoara,
nadelovimaprojektovanihtrasafekalnekanalizacijekoji
se
nalazeispodnavedenihpovršina, sve u skladusaodgovarajućimtehničkimuslovima.
Presecanjeizvršitipravilnimsečenjemduživicabudućegrova, a rušenje u širinirova. U
kolovoznimkonstrukcijama u kojimapostojeivičnjaci, ivičnjakepažljivoporušiti i
deponovatina mesto kojeodrediNadzorni organ. Materijalnastaorušenjemkolovoza,
parkinga,
kućnihprilazaitrotoarapažljivoklasiratiideponovatina
mesto
kojeodrediNadzorni
organ.
Donjenosećeslojevedeponovati
po
straniiiskoristitiprilikomvraćanjapresečenihirazrušenihpovršina u prvobitnostanje.
Obračun se vrši po m2srušeneiponovoasfaltiranekolovoznepovršine.
- asfalt
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.

Izn
os

4.

- beton
- kaldrma
Troškovinadzoravlasnikapodzemnihinstalacija,
prilikomizvođenjaradovanaukrštanju, paralelnomvođenjuiizmeštanjuinstalacija.

m2
m2

Obračunpaušalan.

Pa
uš.

19,6
39,2

5.

Obezbeđenjesaobraćajnica, nadelovimanakojima se izvodeprojektovaniradovi, u
skladusavažećimzakonima, propisima, pribavljenimelaboratima, saglasnostimai sl.
Izvršitipotrebnedevijacijemotornogipešačkogsaobraćaja.
Postavitiiodržavatisvuneophodnuhorizontalnu, vertikalnuisvetlosnusignalizaciju u
tokučitavogtrajanjaradova, u svemupremaElaboraturegulacijesaobraćaja. Elaborat o
regulacijisaobraćajaobezbeđujeInvestitor.
ObračunizvršitipremastvarnoizvedenimradovimauzsaglasnostNadzornog organa.
Obračunpaušalan.

Pa
uš.

UKUPNO I:

II. ZEMLJANI RADOVI
1.

Iskoprovova u zemljištu IV kategorije, za potrebepostavljanjacevovodaišahtova,
saodbacivanjemiskopanogmaterijalana
min
1.0
m
od
ivicerova.
Iskoprovovaizvršitipremaprojektovanimkotama,
nagibimaidimenzijama,
u
skladusaodgovarajućimtehničkimuslovima.
Ako
se
priiskopunaiđenadrugeinstalacijeiobjekteizvođač
je
dužan
da
izvršinjihovoobezbeđenje,
a
na
tom
delu
je
obavezanručniiskop.
Pozicijaobuhvataraščišćavanjeipripremuterena za vršenjeiskopaimontažecevovoda,
zaštitudrugihinstalacija,
deponovanjezemljenapotrebnomodstojanju,
gruboplaniranjednarova,
radnusnagu,
crpljenjepodzemnevode,
obezbeđenjerovaznacimaupozorenja,
zaštitnomogradomradizaštitenezaposlenihlicanagradilištu,
održavanjerova,
kaoisvedrugetroškovekoji terete ovupoziciju. Iskopće se vršitimašinskimputem.
Ukoliko u tokuiskopadođe do promenekategorijematerijala u kom se vršiiskop,
IzvođačiNadzorni organ ćeizvršitidodatnuklasifikacijumaterijala, radiobračuna po
naknadnoutvrđenimkategorijamaiskopa.

Kategorizacijumaterijalaizvršitipremauputstvimaizprosečnihnormi
zemljaneradove
u
građevinarstvu.
Jediničnomcenom
obuhvaćenošlicovanjepoprečnihprofila, premazahtevimaNadzornog organa.

za
je

Obračun po m3iskopanezemlje.
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2.

3.

4.

iskop 0-2 m

m3

iskop 2-4 m
Ručniiskopzemlje IV kategorije u kanalskomrovunamestimaproširenjarova za
revizionaoknaikaskade,
kaoinamestimaukrštanjacevovodasadrugimpodzemniminstalacijamasapravilnimsas
ecanjembočnihstranaidnajameiodbacivanjemzemljena 1 m od ivicerova.

m3

464,
54
35,1
9

Obračun po m3iskopanezemlje.

m3

23,6
9

m2

768,
82

Ručnoplaniranjednarova u zemljištu V kategorijesatačnošću +premaprojektovanimkotama,
saprosečnimiskopom
od
m3/m2iizbacivanjemiskopanezemlje van rova.

2

cm,
0.05

Obračun se vrši po m2isplaniranepovršine.
Snižavanjenivoapodzemnevode, ukoliko se onapojavi za vremeiskopa, montažecevi,
izradešahtovaizatrpavanjerovova.
Snižavanjevodeizvršitimuljnompumpomcrpljenjemizotvorenejameiliiglofilterimauk
olikopostojipotrebaodnosnoodredinadzorni
organ.
Za
vremeizvođenjanavedenihradova, dnorova mora bitisuvo. Jediničnomcenom je
obuhvaćenaoprema,
rad,
energijairešavanjeodvođenjazahvaćenihvoda,
u
svemupremaodgovarajućimtehničkimuslovima.
Zastoji
u
radu,
produžetakradaiponovnasniženjanivoapodzemnihvoda,
izazvananesavesnošćuIzvođačaneće se obračunavati. Obračun po m'.

muljnapumpa
m'

166,
74
29,4
3

Obračun po m3 ubačenogirazastrtogpeska.
Zatrpavanjerovovazemljomiziskopa po odobrenjuNadzornog organa, u slojevima od
po 30 cm. Kodzatrpavanjavoditiračuna da prvislojbudesitnazemlja, bez
krupnihkomadai
sl.
da
ne
bi
došlo
do
oštećenjacevi.
Zatrpavanjerovaizvršitinakonispitivanjacevinapritisak, a po odobrenjuNadzornog
organa.

m3

105,
13

Obračun po m3 zatrpanogrova.
Utovariodvozviškazemljeodiskopa,
nadaljinu
mašinskimputemnadeponijukojuodrediNadzorni
sagrubimplaniranjemnadeponiji.

m3

76,9
9

m'

iglofilteri
5.

6.

7.

Nabavka, transport iubacivanjepeskakrupnoće do 3 mm u rov u slojudebljine DN+20
cm, i to za posteljicu 10 cm iiznadcevi 10 cm. Priugradnjipesak se zbija u slojevima
od
10
cm,
do
stepenazbijenosti
od
95%
po
Proktoru,
u
svemupremaodgovarajućimtehničkimuslovima.

do

1

km,
organ,
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8.

9.

m3

422,
74

Obračun po m3 ubačenogirazastrtogpeska.
Nabavka,
transport,
nasipanjeisabijanješljunkaprirodnegranulacijeispodpločašahtova u sloju od 10 cm.

m3

307,
98

Obračun po m3 šljunka.

m3

0,90

m2

768,
82

ko
m.

8

Obračun po m3 odveženezemlje.
Zamena.
Nabavka,
dopremanjeiugradnjašljunkaiznadcevi,
najnižekotepostojećekolovoznekonstrukcijeikućnihprilaza, nadelovimatrasekoji
nalazeispodsaobraćajnicaikućnihprilaza. Priugradnji, pesak se zbija u slojevima
10
cm,
do
stepenazbijenosti
od
95%
po
Proktoru,
svemupremaodgovarajućimtehničkimuslovima.

do
se
od
u

UKUPNO II :
III. TESARSKI RADOVI
1.

Razupiranjebočnihstranarova,
metalnompodgradomzatvorenogtipa,
u
skladusavažećimzakonimaipropisima
o
bezbednostiizdravljunaraduidatimtehničkimuslovima.
Razupiranjevršitiparalelnosanapredovanjemiskopa, bez prodoraokolnogmaterijala u
rov,
uzobezbeđenje
100%
sigurnosti
u
tokurada
u
rovu.
Na
mestimasprovodjenjaiskopa
pored
okolnihobjekata,
obezbedititemeljeobjekataodklizanja,
kako
ne
bi
došlo
do
njihovogoštećenjailideformacije.
Na
mestimaukrštanjasapostojećimpodzemniminstalacijama,
isteobezbeditioddeformacijeioštećenja.
Po
završenompolaganjucevi,
izvršitipostepenouklanjanjepodgrade, paralelnosanabijanjemnasutogmaterijala u
rovu,
vodećiračuna
da
ne
dođe
do
oštećenjacevi,
podzemnihinstalacijaiokolnihobjekata.
Obračun po m2razuprtogrova.
UKUPNO III :

IV. BETONSKI RADOVI
1.

Nabavka, transport iugradnjaarmirano-betonskihkinetavisine 1 m za šahtove u
svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima
za
ovuvrstuposla.
Betonskepovršinemorajubitiglatkeipravilne.
Po
vertikalnojstranisilazapostavitigvozdeno-livenepenjaliceispuštene van zida 15 cm
iubetonirane u celudebljinuzidanasvakih 30 cm.

Obračun po komadu.
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2.

Nabavka, transport iugradnjaarmirano-betonskihprstenova za šahtove u
svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima
za
ovuvrstuposla.
Betonskepovršinemorajubitiglatkeipravilne.
Po
vertikalnojstranisilazapostavitigvozdeno-livenepenjaliceispuštenevan zida 15 cm
iubetonirane u celudebljinuzidanasvakih 30 cm.

Obračun po komadu.
Ø 1000/1000
Ø 1000/500
3.

Ø 1000/250
Nabavka, transport iugradnjaarmirano-betonskihzavršnihprstenova za šahtove
Ø1000/670/600 u svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima za
ovuvrstuposla.
Betonskepovršinemorajubitiglatkeipravilne.
Po
vertikalnojstranisilazapostavititgvozdeno-livenepenjaliceispuštene van zida 15 cm
iubetonirane u celudebljinuzidanasvakih 30 cm.

Obračun po komaduugrađenogprstena.
4.

5.

6.

Nabavka,
transport
iugradnjabetonskogprstena
svemupremadetaljimadatimnacrtežu.

za

poklopac

Obračun po komaduugrađenogprstena.
Betoniranjekineterevizionogsilaza. Pozicijom je obuhvaćenanabavka,
spravljanje,
ugradnjainegabetona
MB20
izradukinetesamalterisanjemkinetecementnimmalterom
dvaslojaiglačanjemdrugogsloja do crnogsjaja.

ko
m.
ko
m.
ko
m.

1
4
3

ko
m.

8

ko
m.

8

ko
m.

8

m3

0,63

u

dovoz,
za
u

Obračun po komaduizvedenekinete.
Izradadodatnihprstenovaunutrašnjegprečnika 1000 mm armiranimbetonom MB 30
za
nivelisanješahtanapotrebnudubinu,
u
svemupremadetaljimadatimnacrtežuivažećimpropisima za ovuvrstuposla.
Obračun po m3ugrađenogbetona.
UKUPNO IV :
V. MONTERSKI RADOVI
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1.

Nabavka, transport imontažakanalizacionihcevi, po datojniveletiizprojekta. Pre
ugradnjesvakacev se vizuelno mora pregledatiiutvrditinjenoeventualnooštećenje.
Manipulisanjesacevimatreba
da
je
u
svemusaglasnouslovimakojepropisujeproizvođačcevi. Ugrađenacev mora celom
svojomdužinomravnomernoležatinaslojupeskaprojektovanedebljine. Ugradnjacevi
se kontrolišetehničkimnivelmanom. Jediničnomcenom je obuhvaćen sav potreban
rad,
materijalikontrolaugradnjecevi.
Sečenjeceviiotpadnimaterijal
se
ne
plaćajuposebno.

Obračun po m' montiranecevi.
PVC OD 250x7,3 mm SDR 34 SN 8

m'

196,
17

ko
m.

18

ko
m.

8

ko
m.

44

ko
m.

2

m'

196,
170

2.
Nabavka, transport imontažaplastičnihuvodnika za šaht (KGF komad). Merenje i
obračunje pokomadukompletnomontiranoguloška.
3.

4.

Fekalnakanalizacija DN 250
Nabavka,
transport
imontažaliveno-gvozdenihpoklopaca
za
šahtove,
zajednosaramom za ugradnju, Ø 625 D 400 EN124. 226. Ram poklopca se
postavljanaoplatušahtaprinjegovomizvođenjuibetonira
se
zajednosapločom.
Poklopacugraditi u ravniterena.

Obračun po komaduugrađenogpoklopca.
Nabavka,
transport
imontažagvozdeno-livenihpenjalicaprema
EN
13101.
Penjalicepostaviti u dvaredanaizmeničnosameđusobnimrazmakom 30 cm po visini.
Po završenomugrađivanju, penjaliceočistitiipremazatiantikorozivnombojom.

Obračun po komaduugrađenepenjalice.
5.

Povezivanjesapostojećomkanalizacionommrežom.
Pozicijomsuobuhvaćenasvaneophodnaštemovanjapostojećegrevizionogokna,
uvlačenjekanalizacioneceviiobradaspoja
u
ciljuobezbeđivanjavodonepropusnostiistogsanabavkomidovozompotrebnogmaterija
la.

Obračun po komaduizvedenogpriključka.
UKUPNO V :

VI. OSTALI RADOVI
1.

Ispitivanjekolektorananepropusnosthidrauličkimpritiskom. Kolektor se ostavlja pod
pritiskomsvedok se ne pregledajusvidelovikolektora (spojevi i cevi).
Kolektorispitatipremapriloženomuputstvu.

Plaća se po m' cevovoda.
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2.

Snimanjeizvedenogstanja.
Nakonzavršenihradovasnimitiiucrtatimrežusasvimobjektimananjoj.
Plaća se po m' cevovoda.

m'

196,
170

3.
Izradaelaborataizvedenogstanja po uputstvunadzornog organa.
Obračunpaušalno.
UKUPNO VII :
REKAPITULACIJA C
I. PRIPREMNI RADOVI
II. ZEMLJANI RADOVI
III. TESARSKI RADOVI
IV. BETONSKI RADOVI
V. MONTERSKI RADOVI
VI. OSTALI RADOVI
UKUPNO C. (bez PDV-a)

REKAPITULACIJA IZGRADNJA MREŽE FEKALNE KANALIZACIJE
A
B
C
UKUPNO A + B +C
PDV
UKUPNO SA PDV-om
Укупна упоредива цена без ПДВ-а:_______________________________
ПДВ:_______________________________
Укупна упоредива цена са ПДВ-ом:_______________________________

Цене дати у складу са техничком спецификацијом.
Уколико укупна понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима сагласно члану 19 став 4 Закона о јавним набавкама:
Трошкови увознецарине који су урачунати у укупну понуђену
цену
Друге дажбинекоје су урачунате у укупну понуђену
цену___________________________________________
_________________________________________________ (навести које дажбине)
Место и датум:
Потпис овлашћеног лица:
_________________________________

_____________________________________________

страна44 од51
Набавка радова- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН 72/19у отвореном поступку

У складу са чланом 88 и чланом 61 став 4 тачка 8 Закона о јавним набавкама, достављамо

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛОВАЦ ЈН 72/19

За
припремање
понуде
за
наведени
предмет
набавке
понуђач
__________________________________________________________________________________(навести назив понуђача, подизвођача ако је
понуда са подизвођачем или све чланове групе понуђача) наводи трошкове припреме и подношења понуде у
укупном износи од :___________________________________ динара са ПДВ-ом и то следеће структуре:
Трошкови израде узорака или модела

Место и датум:
_________________________________

Потпис овлашћеног лица:
_____________________________________________

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 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.
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У складу са чланом 26 и чланом 61 став 4 тачка 9 Закона о јавним набавкама, дајемо следећу

8.ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач
__________________________________________________________________________________(навести
назив
понуђача,
подизвођача ако је понуда са подизвођачем или члана групе понуђача) под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује дајепонуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Ова изјава је обавезан део понуде, даје се у сврхе учешћа у јавној набавци радва- изградња мреже фекалне
канализације Словац ЈН72/19 у отвореном поступку и у друге сврхе се не може употребити.
Место и датум:
_________________________________

Потпис овлашћеног лица:
_____________________________________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде образац копирати. Уколико понуђач,
подизвођач или било који од понуђача из групе понуђача не попуне, не потпишу, не овере и не доставе ову изјаву
уз понуду, њихова понуда ће се одбити као неприхватљива.
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У складу са чланом 75 став 2 дајемо следећу

9. И З Ј А В У

Понуђач
__________________________________________________________________________________(навести
назив
понуђача,
подизвођача ако је понуда са подизвођачем или члана групе понуђача) изричито наводи да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
Ова изјава је обавезан део понуде, даје се у сврхе учешћа у јавној набавци радва- изградња мреже фекалне
канализације Словац ЈН 00/19 у отвореном поступку и у друге сврхе се не може употребити.

Место и датум:
_________________________________

Потпис овлашћеног лица:
_____________________________________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем/има или заједничке понуде образац копирати. Уколико
понуђач, подизвођач или било који од понуђача из групе понуђача не попуне, не потпишу не овере и не доставе ову
изјаву уз понуду, њихова понуда ће се одбити као неприхватљива.
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У складу са чланом 77 став 4 дајем следећу

10. ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Којом потврђујем да понуђач _______________________________________________________________________________(навести назив
понуђача, подизвођача ако је понуда са подизвођачем или члана групе понуђача) испуњава све услове из члана
75 ЗЈН наведене у делу конкурсне документације 3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ УПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (тачке 1,2 и 3).

Ова изјава се даје у сврхе учешћа у јавној набавци радва- изградња мреже фекалне канализације Словац ЈН
72/19 у отвореном поступку и у друге сврхе се не може употребити.

Место и датум:
_________________________________

Потпис овлашћеног лица:
_____________________________________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем/има или заједничке понуде образац копирати. Уколико
понуђач, подизвођач или било који од понуђача из групе понуђача не попуне, не потпишу не овере и не доставе ову
изјаву уз понуду, њихова понуда ће се одбити као неприхватљива.
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МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО- ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
На основу Закона о меници члан 1; 2 и 6
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника- издаваоца менице)
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ,ОПШТИНСКА УРАВА, Омладински трг бр.1ЛАЈКОВАЦ, ПИБ
матични број 07353154, текући рачун 840-133640-12 (у даљем тексту Поверилац)

101343119,

За обезбеђење озбиљности понуде у поступку јавне набавке радва- изградња мреже фекалне канализације
Словац ЈН 72/19 која се спроводи у отвореном поступку достављамо вам у прилогу бланко сопствену (соло)
меницу, серијски број:__________________________________________________.
Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу дату на име озбиљности понуде, можете попунити на износ од 10%
укупне вредности без урачунатог ПДВ-а, дате у нашој понуди број ______________ од ____________ 2019. године, тј. на
износ
од
__________________
динара
и
словима
______________________________________________________________________________________________________________________________
,
и
овлашћујемо вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужникаиздаваоца менице из новчаних средстава.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату- плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да
поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да нарачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на састављање приговора
на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________________________ (име и презиме), чији
се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у случају да понуђач који
наступа самостално или са подизвођачима или овлашћени понуђач групе понуђача:
1. повуче своју понуду пре датума истека рока важности понуде,
2. одбије да потпише уговор, сходно условима из понуде,
3. не достави уз уговор захтевано средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
На меници је потпис издаваоца менице- трасанта.
Рок важења меничног овлашћења је колико је и рок важења понуде, односно до ____________________ године.
Датум и место издавања овлашћења
__________________________________

Дужник- издавалац менице
__________________________________
Потпис овлашћеног лица
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МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО - ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
На основу Закона о меници члан 1; 2 и 6
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника- издаваоца менице)
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ,ОПШТИНСКА УРАВА, Омладински трг бр.1ЛАЈКОВАЦ, ПИБ
матични број 07353154, текући рачун 840-133640-12

101343119,

За обезбеђење уговорених обавеза по уговору о јавној набавци радва- изградња мреже фекалне канализације
Словац ЈН 72/19 која је спроведена у отвореном поступку број уговора ____________________од __________________
достављамо
вам
у
прилогу
бланко
сопствену
(соло)
меницу,
серијски
број:__________________________________________________.
Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу дату на име доброг извршења посла, можете попунити на износ од
10% укупне упоредиве вредности без урачунатог ПДВ-а, дате у нашој понуди број_________ од ____________ 2019.
године,
тј.
на
износ
од
________________
динара
и
словима
______________________________________________________________________________________________________________________________
,
и
овлашћујемо вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужникаиздаваоца менице из новчаних средстава.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату- плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да
поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да нарачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на састављање приговора
на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________________________ (име и презиме), чији
се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је потпис издаваоца менице- трасанта.
Рок важења меничног овлашћења је до истека уговорене обавезе.
Датум и место издавања овлашћења
__________________________________

Дужник- издавалац менице
__________________________________
Потпис овлашћеног лица
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МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО - ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
На основу Закона о меници члан 1; 2 и 6
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника- издаваоца менице)
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ,ОПШТИНСКА УРАВА, Омладински трг бр.1ЛАЈКОВАЦ, ПИБ
матични број 07353154, текући рачун 840-133640-12

101343119,

За отклањање недостатака у гарантном року по уговору о јавној набавци радва- изградња мреже фекалне
канализације Словац ЈН 72/19 која је спроведена у отвореном поступку број уговора ____________________од
__________________ и
достављамо вам у прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски
број:__________________________________________________.
Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу дату на име отклањања недостатака у гарантном року, можете
попунити на износ од 10% укупне понуђене, односно уговорене вредности без урачунатог ПДВ-а, дате у
нашој понуди број_________ од ____________ 2019. године, тј. на износ од ________________ динара и словима
______________________________________________________________________________________________________________________________
,
и
овлашћујемо вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужникаиздаваоца менице из новчаних средстава.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату- плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да
поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да нарачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на састављање приговора
на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________________________ (име и презиме), чији
се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице- трасанта.
Рок важења меничног овлашћења је 5 дана дужи од гарантног рока.
Ово менично овлашћење одштампати или копирати у три примерка јер се уз сваки сваксни рачун доставља
средство обезбеђења за повраћај аванса са пратећим документима.
Датум и место издавања овлашћења
Дужник- издавалац менице
__________________________________

__________________________________
Потпис овлашћеног лица
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