Партерно уређење око базена, ЈН бр. 73/19
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Омладински трг бр. 1
Лајковац
ПИБ: 101343119
Матични број: 07353154
www.lajkovac.org.rs

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

Партерно уређење око базена
ЈН број 73/19

Лајковац
јул, 2019.године

1/55

Партерно уређење око базена, ЈН бр. 73/19
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
404-185/IV-19 од 09.07.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број
404-185/IV-19 од 09.07.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова
- Партерно уређење око базена ЈН бр. 73/19

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I
II

III
IV

V
VI
VII

Назив поглавља
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ОБРАСЦИ
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца:
Општина Лајковац – Општинска управа
Адреса:
Омладински трг бр. 1, Лајковац
ПИБ:
101343119
Матични број:
07353154
Интернет адреса:
www.lajkovac.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним
набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 73/19 су радови на партерном уређењу око базена
Ознака из општег речника набавке:
45233260 - радови на изградњи пешачких стаза
45233222 - радови на поплочавању и асфалтирању површина
45231000 - радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова
45315600 - радови на нисконапонским инсталацијама
4. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке бр. 73/19 се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт
Лица за контакт: Предраг Мирковић и Жељко Јеремић
E-mail: zjeremic87@gmail.com
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ.
Врста, опис и количина радова детаљно су приказани у Обрасцу техничке спецификације и
структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2 у поглављу VII). Техничка
спецификација изражена је по позицијама (врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и
опис радова...).
Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења извођача у посао, односно по
отварању и овери првог дана грађевинског дневника.
Рок завршетка радова је број дана наведен у обрасцу понуде и моделу уговора (максимално
150 календарских дана од дана увођења извођача у посао).
Контрола извођења радова ће се спроводити преко надзорног органа.
Извођач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који важи за извођење
наведених радова.
Гарантни рок за изведене радове је број месеци наведен у обрасцу понуде и моделу уговора
(не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова). За уграђене
материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Радови ће се изводити на територији општине Лајковац. Место извођења радова је партер
базена у Лајковцу.
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
Наведени пројекат се може преузети у дигиталном облику на захтев, e-mail адреса за контакт
karic.ceca@gmail.com
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у техничку документацију и обилазак терена
радним данима у времену од 8 до 14 часова. Обилазак најавити дан раније Предрагу
Мирковићу (тел. 063/1040-749) или Бојану Петровићу (тел. 063/296-679).
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове за учешће,
дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) ЗЈН);
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 понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

1.
2.

3.

4.



ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове које је сходно чл.
76. ЗЈН одредио Наручилац, и то:
А.
Финансијски капацитет
o Да је у претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни приход
од најмање 50.000.000,00 динара;
o Да у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Б.
Пословни капацитет
o Да је у претходном периоду (2016, 2017, 2018. и 2019. године до дана подношења
понуда) извео радове на изградњи минимално 3 (три) различита објекта на којима су
предмет радова били радови на партерном уређењу, уређењу простора јавних садржаја
или архитектонском уређењу саобраћајних површина укупне вредности минимално
20.000.000,00 динара без ПДВ-а;
o Да је у претходном периоду (2016, 2017, 2018. и 2019. године до дана подношења
понуда) извео радове на изградњи јавне расвете на минимално 2 различита објекта на
којима су предмет радова били грађевински и електро-монтажни радови, укупне
вредности минимално 10.000.000,00 динара без ПДВ-а;
o Да поседује важеће сертификате ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 или одговарајуће
за инфраструктурну изградњу у области грађевинарства, водоснабдевања и енергетских
система и мрежа.
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o
o
o
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o
o
o
o

o

o

o
o
o
o


В.
Технички капацитет
Да у тренутку отварања понуда располаже следећом техничком опремом:
1 комбинована машина за ископ и утовар (комбинирка)
1 багер - ровокопач
1 грејдер
1 ауто дизалица са хидрауличном корпом за подизање на висину 12м и више, са бочним
дохватом мин. 5м
1 теретно двоосовинско возило са погоном 4x4 са дизалицом-руком минимално 11
тонметара
1 мобилни миксер за бетон
3 камиона кипера
1 ваљак тежине преко 7 тона
1 вибро плоча
Г.
Кадровски капацитет
Да у тренутку отварања понуда има најмање 20 радника у радном односу или
ангажованих на други начин у складу са Законом о раду, од којих:
1 дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС 410 - Одговорни
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на
објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 415 - Одговорни извођач
радова саобраћајница или 412 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и
грађевинско - занатских радова на објектима нискоградње
1 дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС број 414 Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и
канализације или 413 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и
грађевинско - занатских радова на објектима хидроградње
1 дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом ИКС 450 - Одговорни
извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
1 електро монтера/инсталатера/техничара са уверењем - сертификатом за стручан и
безбедан рад при извођењу електромонтерских радова на висини
1 лице које је стручно оспособљено за руковаоца радне машине - возила са корпом за
рад на висини.
15 извршилаца.
Услови које мора да испуни подизвођач

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.


Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. ЗЈН, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, а
додатне услове испуњавају заједно.

o

УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар –
Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда;
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Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и
уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврда надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4. 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 понуде –
Доказ: Изјава (Образац 5 из поглавља VII ове конкурсне документације) којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 2. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, нпр. Извод из регистра Агенције за привредне регистре у ситуацији када
понуђач за сваки услов из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН доставља посебан доказ.
Сходно чл. 78. ЗЈН, понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за
привредне регистре није дужан да достави доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач.
1) до 4) ЗЈН.
Уколико понуђач уз понуду не достави доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. ст.
1. тач. 1) до 4) ЗЈН Комисија за предметну јавну набавку ће приликом стручне оцене понуда
6/55

Партерно уређење око базена, ЈН бр. 73/19
извршити проверу да ли је то лице уписано у Регистар понуђача који је доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
o ДОДАТНИ УСЛОВИ
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
-

-

-

-

-

А. Финансијски капацитет:
Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача и сажети биланс стања и биланс
успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.). Уколико Извештај о
бонитету не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс успеха за 2018. годину.
Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности, с тим да понуђач није у
обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници
Народне банке Србије
Б. Пословни капацитет
Референц листе изведених радова са називом наручиоца, предметом уговора, бројем и
датумом уговора, вредностима изведених радова из уговора, потписане од стране
одговорног лица понуђача (Обрасци 7 и 8 из поглавља VII ове конкурсне документације);
Потврде наручилаца о изведеним радовима које морају бити попуњене, потписане и
оверене печатом овлашћеног лица наручиоца. Уз потврде за референце обавезно
приложити фотокопије уговора и окончане ситуације (прва и последња страна окончане
ситуације са рекапитулацијом радова). Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити
све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена. Уколико је
понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, биће му призната само вредност
радова коју је самостално извео и потребно је доставити о томе одговарајући доказ уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се
може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача.
Признаваће се потврде достављене на Обрасцима 7.1 и 8.1, који су саставни део ове
конкурсне документације, или потврде које садрже све елементе наведених образаца.
Није потребно прилагање потврда за послове за које је наручилац радова била Општина
Лајковац – Општинска управа, већ је довољно попуњавање и достава Образаца 7 и 8
(Референц листа).
Важећи сертификати којима понуђач доказује да има усаглашен систем пословања са
захтевима наведених стандарда.

В. Технички капацитет
а) доказ о основу располагања:
- пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписанa од стране овлашћеног лица
понуђача и оверенa печатом, са видно обележеном механизацијом, или
- рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2019. године, или
- уговор о закупу, који у прилогу мора имати оверену пописну листу закуподавца или рачун и
отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2019. године,
при чему трајање уговора не може бити краће од рока предвиђеног за завршетак радова,
или
- уговор о лизингу;
б) за возила и машине које подлежу обавезној годишњој регистрацији неопходно је доставити и
очитане саобраћајне дозволе;
в) за машине и возила чије се захтеване карактеристике не могу утврдити из доказа о основу
располагања или саобраћајне дозволе, понуђачи морају да доставе стручни налаз о
испитивању машина и опреме, који мора да буде издат од овлашћене институције за
контролу исправности машина и опреме, у којима ће ближе бити одређене све
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карактеристике машине или возила које је било на прегледу и за које се издаје стручни
налаз о исправности;
г) стручни налаз (атест) за ауто дизалицу са хидрауличном корпом за подизање на висину 12м
и више, са бочним дохватом мин. 5м, који важи за 2019. годину, а сходно Закону о
безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017) и
Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне
околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006-испр., 114/2014 и 102/2015).

-

Г. Кадровски капацитет
М обрасци пријаве на обавезно социјално осигурање или уговори о радном односу односно
другом облику ангажовања код понуђача у складу са Законом о раду, за сва лица
Лиценце Инжењерске коморе Србије и Потврде о року важности истих, за инжењере
важећи сертификати о обучености за рад на висини и важећа лекарска уверења, за 1
електро монтера/инсталатера/техничара и 1 лице које је стручно оспособљено за руковаоца
радне машине - возила са корпом за рад на висини

Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача, додатне услове група понуђача испуњава
заједно те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају
захтеване услове (довољно је да један члан групе испуњава тражени услов и о томе
достави захтеване доказе).
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачима, испуњеност ових услова не
доказују подизвођачи, односно они не могу учествовати у испуњавању ових услова.
Наведени докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико изабрани понуђач достави тражене доказе и том приликом се установи да копија
траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
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2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном
ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност ће имати понуда са
дужим гарантним роком. У случају постојања две или више понуда са истом најнижом
понуђеном ценом и истим гарантним роком предност ће имати понуда са краћим роком за
извођење радова.
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. Начин подношења понуде
Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем
поште на адресу: Општина Лајковац – Општинска управа, Омладински трг бр. 1, 14224
Лајковац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова са назнаком: „Понуда за јавну набавку
радова - Партерно уређење око базена, ЈН бр. 73/19 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.08.2019.
године до 12:00 часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити 22.08.2019. године са почетком у 12:15 часова у
просторијама Општинске управе општине Лајковац, Омладински трг бр. 1, Лајковац, први
спрат, мала сала. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу
овлашћење потписано од стране одговорног лица понуђача. Отварању могу присуствовати сва
заинтересована лица.
Понуда мора да садржи:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац техничке спецификације и структуре цене са упутством како да се попуни
(Образац 2);
 Доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1. ЗЈН;
 Доказе о испуњености додатних услова;
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. став 2. ЗЈН
(Образац 5);
 Модел уговора (Образац 6);
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (Бланко сопствену
меницу, са меничним овлашћењем, фотокопијом картона депонованих потписа и
копијом захтева за регистрацију менице).
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Споразум о заједничком извршењу јавне набавке - само уколико се подноси
заједничка понуда, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке.
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - уколико понуђач у случају да се
набавка обустави из разлога који су на страни наручиоца тражи надокнаду трошкова.
Уколико понуђач не достави овај образац или га достави празног сматраће се да не
тражи надокнаду трошкова. Уколико наручилац не тражи надокнаду трошкова у напред
наведеној ситуацији овај образац не представља обавезну садржину понуде.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној
документацији, што мора бити наведено у споразуму, изузев образаца који подразумевају
давање изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној
понуди, Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. став 2. ЗЈН), који морају
бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача.
Модел уговора мора бити уредно попуњен у складу са понудом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача који наступа самостално или подноси понуду са подизвођачем,
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, потребно је да модел уговора попуни и потпише овлашћено лице групе
понуђача, док су остали чланови групе понуђача дужни да модел уговора парафирају, чиме
потврђују да су сагласни са садржином модела уговора.
У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“ број 41/19), употреба печата приликом сачињавања понуде није
обавезна.
Понуда ће бити одбијена као неприхватљива у случајевима када:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
3. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити поштом или лично на адресу: Општина
Лајковац – Општинска управа, Омладински трг бр. 1, 14224 Лајковац, сваког радног дана од
7:00 до 15:00 часова са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Партерно уређење око базена, ЈН бр. 73/19 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Партерно уређење око базена, ЈН бр. 73/19 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Партерно уређење око базена, ЈН бр. 73/19 НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Партерно уређење око базена, ЈН бр.
73/19 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Уколико је измена, допуна или опозив достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду о пријему исте.
Измена, допуна или опозив коју наручилац није примио у року одређеном за подношење
понуда, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће по окончању поступка отварања исту
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у
поглављу VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, назив, седиште и друге тражене
податке за подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова.
Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача,
попуњава и потписује понуђач.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све учеснике у
заједничкој понуди.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде
9.1.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 45 дана од 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.
9.2.
Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове је број месеци наведен у обрасцу понуде и моделу уговора
(не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова). За уграђене
материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова наручиоцу.
9.3.
Захтеви у погледу рока извођења радова
Рок завршетка радова је број дана наведен у обрасцу понуде и моделу уговора (максимално
150 календарских дана од дана увођења понуђача у посао). Радови ће се изводити према
усвојеном Динамичком плану.
Понуђач је у обавези да у року од 15 дана од момента закључења уговора достави 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.
Понуђач мора са посебном пажњом водити рачуна тако да динамички план буде у потпуности
реалан у погледу распореда извођења појединих радова и трајања радова. 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.
9.4.
Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача
продужење важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН.
11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског
обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Понуђач је дужан да у понуди достави:
o
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
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Меница мора бити оверена у складу са статусном документацијом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и потписано менично
овлашћење – писмо (Образац 9 из поглавља VII ове конкурсне документације) оверено у
складу са статусном документацијом, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а, копија картона депонованих потписа овлашћених лица и копија захтева за
регистрацију менице, оверена од пословне банке. 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. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
Рок важења менице не може бити краћи од рока важења понуде.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не достави
банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 10 дана од дана закључења уговора,
као и полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица у року од 15 (петнаест) дана од дана
закључења уговора.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора преда
наручиоцу:
o
банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор
и платива на први позив, а у корист наручиоца.
Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако изабрани понуђач у року
од 10 дана од дана закључења Уговора не достави банкарску гаранцију за добро извршење
посла.
Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока
завршетка извођења радова.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
У року од 10 (десет) дана од потписивања aнекса уговора којим се повећава вредност уговора,
изабрани понуђач се обавезује да преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење
посла, за вредност радова који се уговарају анексом.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором,
као и у случају да недостатке које утврди надзорни орган или Наручилац у току извођења или
приликом примопредаје радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони
у споразумно утврђеном року.
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје радова наручиоцу преда:
o
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од
вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног
рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а
у корист наручиоца.
Достављање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року услов је за оверу и
измирење обавеза по окончаној ситуацији.
Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.
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12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Општина Лајковац –
Општинска управа, Омладински трг бр. 1, 14224 Лајковац, или електронске поште на e-mail:
zjeremic87@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације - Партерно уређење око
базена, ЈН бр. 73/19“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и
то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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16. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно на адресу: Општина Лајковац –
Општинска управа, Омладински трг бр. 1, 14224 Лајковац, електронском поштом на e-mail:
zjeremic87@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана
од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63.
ст. 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о
додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН,
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата и оверена од стране 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.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
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(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифра плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН бр. 73/19;
(7) сврха: ЗЗП; Општина Лајковац-Општинска управа; јавна набавка број 73/19;
(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, или
2. Налог за уплату, први примерак, потписан од стране овлашћеног лица, који садржи и све
друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана, 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), или
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.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
17. Закључивање уговора
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор о јавној набавци
и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) ЗЈН.
VII ОБРАСЦИ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Образац понуде (Образац 1)
Образац техничке спецификације и структуре цене са упутством како да се попуни
(Образац 2)
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
Образац изјаве понуђача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. став 2. ЗЈН
(Образац 5)
Модел уговора (Образац 6)
Референц листа изведених радова I (Образац 7)
Потврда за референце (Образац 7.1)
Референц листа изведених радова II (Образац 8)
Потврда за референце (Образац 8.1)
Образац меничног овлашћења (Образац 9)
Образац изјаве о обиласку локације (Образац 10)
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(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова
„Партерно уређење око базена“, ЈН бр. 73/19
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Врста правног лица (микро, мало,
средње, велико):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица (микро, мало,
средње, велико):
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица (микро, мало,
средње, велико):
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица (микро, мало,
средње, велико):
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица (микро, мало,
средње, велико):
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица (микро, мало,
средње, велико):
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Партерно уређење око базена
Укупна цена без ПДВ-а

________________ динара

Укупна цена са ПДВ-ом

________________ динара

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

45
дана
од
дана
пријема
оверених
привремених ситуација и окончане ситуације,
испостављених на основу изведених количина
уговорених радова.
_______ дана од дана отварања понуда (не
може бити краћи од 60 дана)

Рок за завршетак радова

_______ календарских дана од дана увођења у
посао (максимално 150 календарских дана)

Гарантни рок

Гарантни рок за изведене радове износи
_______ месеци/а од дана примопредаје
радова (минимално 24 месеца). За уграђене
материјале и опрему важи гарантни рок у
складу са условима произвођача, који тече од
дана извршене примопредаје радова.

Датум

Понуђач

_____________________________

________________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац
понуде.
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
А . САОБРАЋАЈНИЦE
редни
број

опис позиције

1

2

1.
1.1.

јединица
количина
мере
3

4

m2

2.385,00

јединична
цена без
ПДВ-а
5

укупна цена
без ПДВ-а
6

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
Геодетско обележавање траса саобраћајница,
паркинга и тротоара преко детаљних тачака
датих у пројекту са обезбеђењем исколчених
осовина темена и праваца. Позиција обухвата
одржавање мреже током трајања извођења свих
радова.
Обрачун се врши по m2 обележене дужине
осовине.
УКУПНО 1 :

2.
2.1.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ИСКОП ХУМУСНОГ МАТЕРИЈАЛА
Широки ископ машинским путем површинског
земљаног
материјала
д=20cm,
испод
саобраћајних (путеви, паркинзи) и пешачких
површина.
Позиција
обухвата
ископ
материјала, утовар и транспорт ископаног
материјала на простор у оквиру парцеле ради
поновне уградње и одвоз вишка на депонију на
удаљености до 15km.
Обрачун по м3 изведеног ископа.

2.2.

m3

2552,00

m3

400,00

ИСКОП ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА
Ископ машинским путем земљаног материјала
III категорије, испод саобраћајних (путеви,
паркинзи) и пешачких површина. Позиција
обухвата ископ материјала, утовар и транспорт
ископаног материјала на депонију на
удаљености до 15km.
Обрачун по m3 изведеног ископа.
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2.3.

ОБРАДА ПОДТЛА
Обрада подтла на месту израде насипа и замене
материјала
од
песка
испод
будућих
саобраћајних и пешачких површина. Позиција
обухвата механичко збијање и грубо планирање
подтла. Набијање извршити
до потребне
збијености Ме=20MPa.
Обрачун се врши по m2 .

2.4.

3.
3.1.

ХУМУСИРАЊЕ
Хумусирање уређених зелених
слојем хумуса дебљине д=20cm
Обрачун се врши по m2 .
УКУПНО 2 :

m2

350,00

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
ДРОБЉЕНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0-63mm
Набавка материјала, транспорт и израда слоја од
дробљеног каменог агрегата 0-63 mm испод
саобраћајних и пешачких површина са
потребним набијањем минимум Ме=100MPa.
Дебљина слоја износи 25cm.
m3

275,00

m3
m3

165,00
195,00

m2

1.100,00

ДРОБЉЕНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0-31.5mm
Набавка материјала, транспорт и израда слоја од
дробљеног каменог агрегата 0-31,5 mm испод
саобраћајних и пешачких површина
са
потребним набијањем минимум Ме=100MPа.
Дебљина слојева износи 15cm.

Обрачун по m3 изведеног слоја.
3.2.1. Асфалтни
коловоз:
саобраћајница
паркинг,дебљина слоја 15cm.
3.2.2. Тротоар,дебљина слоја 15cm.
3.3.

2.400,00

површина

Обрачун по m3 изведеног слоја.
3.2.

m2

и

БНС 22сА
Набавка материјала, транспорт и израда горњег
носећег слоја од битуменизираног дробљеног
агрегата БНС22сА у дебљини од д=7cm на месту
коловоза. Позиција обухвата набавку, израду
асфалтне масе, транспорт и уградњу.
Обрачун по m2 уграђене асфалтне масе.
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3.4.

АБ 11с
Набавка материјала, транспорт и израда
хабајућег слоја од асфалт-бетона АБ11 у
дебљини од д=4cm на месту коловоза. Позиција
обухвата набавку, израду асфалтне масе,
транспорт и уградњу.
Обрачун по m2 уграђене асфалтне масе.

3.5.

m¹

360,00

kom

5,00

m¹

36,00

m¹

110,00

ИЗРАДА ОИВИЧЕЊА - БЕТОНСКЕ КОЦКЕ
Набавка, транспорт и уградња бетонских коцки
10x10cm, МБ35 на подлози од неармираног
бетона МБ20 са фуговањем спојница према
детаљима у пројекту.
Обрачун по m1 уграђених ивичњака.

3.9.

455,00

ПРЕЛАЗНИ ИВИЧЊАК
Набавка, транспорт и уградња прелазних
бетонских сивих ивичњака , МБ40 на подлози од
неармираног бетона МБ20 са фуговањем
спојница према детаљима у пројекту.
Обрачун по ком уграђених ивичњака.

3.8.

m¹

ИЗРАДА ОИВИЧЕЊА 12/18
Набавка, транспорт и уградња баштенских
бетонских ивичњака 12/18, МБ35 на подлози од
неармираног бетона МБ20 са фуговањем
спојница према детаљима у пројекту.
Обрачун по m1 уграђених ивичњака.

3.7.

1.100,00

ИЗРАДА ОИВИЧЕЊА 18/24
Набавка, транспорт и уградња бетонских
оборених ивичњака МБ40 димензија 18/24cm на
подлози од неармираног бетона МБ20 са
фуговањем спојница према детаљима у пројекту.
Обрачун по м1 уграђених ивичњака.бетонски
ивичњаци МБ40 димензија 18/24цм

3.6.

m2

БЕТОНСКИ РИГОЛ
Набавка, транспорт и уградња бетонских ригола
40x12cm, МБ35 на подлози од неармираног
бетона МБ20 са фуговањем спојница према
детаљима у пројекту.
Обрачун по m1 уграђених ивичњака.
УКУПНО 3:
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4.

ЕЛЕМЕНТИ СПОЉАШЊЕГ УРЕЂЕЊА
НАПОМЕНА:
Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају
извођење сваке позиције рада безусловно стручно,
прецизно и квалитетно а у свему према: одобреним
цртежима, техничком опису и описима у овом
предрачуну,
важећим техничким прописима,
опште техничким условима за извођење
грађевинских и грађевинско занатских радова,
стандардима и упутствима надзорног органа и
пројектанта, уколико у дотичној позицији није
другачије условљено. ПОЗИЦИЈЕ ОБРАЂЕНЕ
ОВИМ
ПРЕДМЕРОМ
ГРАФИЧКИ
СУ
ОБРАЂЕНЕ ПРОЈЕКТОМ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА

4.1.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
ОПШТИ ОПИС ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ
СЕРКЛАЖЕ
У
ЗИДАНИМ
ЗИДОВИМА.
Диспозиције серклажа радити према графичкој
документацији
из
пројекта.
Серклажи у зидовима од гитер блока. Зид дебљине
д=19cm.
1. Вертикални серклажи (19/19cm) се армирају са
4Рø14, У Рø8/20, арматура B500. Класа бетона
C25/30.
2. Хоризонтални серклажи (19/19cm) се армирају
са 4Рø14, У Рø8/20, арматура B500. Класа бетона
C25/30. Арматура серклажа се повезује за носећу
конструкцију убушивањем анкера.
Набавка материјала и зидање фасадних и
унутрашњих зидова, гитер блоковима, дебљине
д=19cm у продужном малтеру размере. 1:3:9. Пре
уградње блокове квасити водом. Радити у свему
према важећим прописима и стандарду СРПС.
Потребне хоризонталне и вертикалне армиранобетонске серклаже радити од армираног бетона, у
потребној оплати. Везу зида за арм. бетонске
зидове или стубове извести у свему према према
опште техничким условима. По завршеном зидању
спојнице очистити до дубине 2cm ради бољег
пријањања малтера. У оквиру позиције извести и
серклаже према наведеном општем опису.
Серклаже радити у потребној оплати. У цену
укалкулисати и серклаже (арматура, бетон, оплата)
Обрачун по m3, готовог зида према опису.

m3

4,75

24/55

Партерно уређење око базена, ЈН бр. 73/19

4.2.

МАЛТЕРИСАЊЕ ЗИДОВА
Малтерисање зидова од опекарских производа и
бетонских површина. Малтерисати продужним
малтером Р.1:3:9 у два слоја. Пре малтерисања
површине очистити и испрскати
цементним
млеком. Први слој грунт, радити продужним
малтером дебљине слоја 2цм од просејаног
шљунка ''јединице''. Малтер стално мешати да се
кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко
поквашене подлоге и нарезати ради прихватања
другог слоја. Други слој справити са ситним и
чистим песком, без примеса муља и органских
материја. Пердашити уз квашење. Омалтерисане
површине морају бити равне, без прелома и таласа,
а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође
до брзог сушења и ''прегоревања''.
Обрачун по м2.

4.3.

4.4.

m2

50,00

Клупа за седење на шеталишту. Клупа се састоји
од бочних АБ носача седалног дела - МБ 30cm, са
додатком суперпластификатора за заштиту од
влаге, и дрвених талпи од четинара И класе,
правоугаоног попречног пресека, димензија 12 x
3cm, дужине 180cm. Бајцовати талпе у природну
боју храста.
Талпе премазати безбојном водоразредивом
глазурном импрегнацијом - основни слој, а затим
лакирати UV стабилисаним безбојним лаком 2
пута. Поставља се на местима предвиђеним
пројектом.
Обрачун по комаду уграђене клупе
ком.

4,00

САМОСТОЈЕЋЕ КЛУПЕ

КЛУПЕ ДУЖ ЖАРДИЊЕРА
Клупа за седење дуж жардињера на шеталишту.
Клупа се састоји од челичних Л носача,
фиксираних за бетонски зид жардињере и дрвених
талпи четинара И класе, правоугаоног попречног
пресека, димензија 3,5 x 10cm. Боја према избору
пројектанта.
Талпе премазати безбојном водоразредивом
глазурном импрегнацијом - основни слој, а затим
лакирати UV стабилисаним безбојним лаком 2
пута. Поставља се на местима предвиђеним
пројектом
Обрачун по м уграђене клупе

m`

28,50
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4.5.

БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ
Позиција обухвата набавку, транспорт материјала
и израду поплочања од бетонских плоча дебљине
д=6cm са припадајућом подлогом од гранулисаног
песка(дебљине 4cm).
Поставља се на местима предвиђеним пројектом
спољашњег уређења.
Обрачун по m2
ДВОСЛОЈНЕ ПЛОЧЕ ГЛАТКА ОБРАДА- У
технологији
производње
двослојних
вибропресованих плоча први и други слој наносе
се у истом тренутку, где први основни, носећи,
слој покрива већи део плоче, а други завршни,
видљиви, слој се наноси у дебљини од 6-10мм.
Сваки од слојева израђен је према тачно утврђеним
рецептурама у складу са његовом функцијом.
Технологија двослојних плоча пружа велике
могућности у третирању завршне, видљиве
површине, чији ће укупан квалитет зависити од
примене сировина и начина додатног обрађивања.
У стандардном начину обраде добијамо глатку
уједначену површину која је моће бити
представљена у натур, сивом, бетону или,
применом неког од пигмената, бојеном бетону
ДВОСЛОЈНЕ ПЛОЧЕ KОЛОР-МИX ОБРАДА
Kолор-миx плоче припадају групи двослојних
плоча где се применом одговарајућих техника
нанос горњег слоја врши кроз миксовање више
тонова.
ДВОСЛОЈНЕ ПЛОЧЕ ПРАНА ОБРАДА- Пране
плоче припадају групи двослојних плоча где се
накнадним третирањем завршне површине скида
слој цементног млека и огољава структура бетона.
Ова техника омогућава да се на завршној, видној,
површини појављује камење које је коришћено у
смеси завршног слоја. Овакве плоче, због своје
отворености и осетљивости условљавају примену
искључиво гранитног зрна у третирању завршне
површине

4.6.

ПОКЛОПНЕ
КАМЕНА

ПЛОЧЕ

ОД

m2

165,00

m2

320,00

m2

185,00

ПРИРОДНОГ
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Набавка и полагање поклопне плоче на
жардињерама од природног камена д=2cm.
Полаже се на слоју цементног малтера. Камен по
избору aутора, зидићи ширине ~19cm. Обрачун
по m1.
4.7.

4.8.

КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ
На местима предвиђеним пројектом, а по
одговарајућим описима и детаљу набавити
и поставити канте за отпатке. Ознака у пројекту
М.КА.Канта за отпатке типа Корали КОД СОО2
или сл.
димензије:45x45x70cm
конструкција:иноx,дрво
постављање: директно на подлогу
Обрачун по комаду.
ДРЖАЧИ ЗА БИЦИКЛЕ
Набавка и монтажа држача за бицикле.Израдити
од кутијастих профила нерђајућег челика,
дим.30x50мм за главни носач и 30x40мм за
споредне носаче. Држач израдити у свему према
детаљу.Ознака у пројекту М.Б
димензије: 381cm и 60cm
конструкција: челик
постављање:шрафљење
Обрачун по комаду.

m¹

31,60

kom.

11,00

kom.

2,00

УКУПНО 4:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3.

KOЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

4.

ЕЛЕМЕНТИ СПОЉАШЊЕГ УРЕЂЕЊА
УКУПНО:
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B. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
редни
број

опис позиције

јединиц
количина
а мере

јединична
цена без
ПДВ-а

укупна цена
без ПДВ-а

01-00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
01-01 Пре почетка радова извршити рекогносцирање и
обележавање трасе са свим потребним елементима
(хоризонтални преломи, одвојци..) у свему према
пројекту.
Обрачунава се и плаћа по м дужном трасе.

м'

970,00

01-02 Извршити ископ ровова у земљи III категорије машински и ручни. Ископ извршити у свему према
приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Ископ извршити са
правилним отсецањем бочних страна и финим планирањем дна рова са тачношћу ±2 cm. Одбацивање
ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 м од ивице рова са једне стране, док се друга страна користи
за траспорт цеви и материјала. Дно рова мора бити ископано и поравнато према котама датим у
пројекту. Потребно је стриктно остваривање пада између задатих тачака. Дуж трасе урадити
проширења за ревизионе силазе. У случају прекопа вишак се мора попунити набијеним шљунком о
трошку извођача. У случају посебних услова, материјала и тешкоћа који изискују специјалан рад и
оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у договору са надзорним органом. Приликом ископа треба се
придржавати ПТП о безбедности рада. У цену је урачуната и дрвена подграда за дубине веће од 1,5 м.
Ценом је обухваћено и евентуално црпљење атмосферске или подземне воде, уколико се појави током
извођења радова
Обрачунава се и плаћа по m3 ископане самоникле земље.
а) дубина од 0-4 м

м3

1120,00

м2
785,00
01-03 Фино планирање дна рова према котама из
пројекта.Сва прекопана места испунити песком и
набити.
Обрачунава се и плаћа по м2.
01-04 Извршити набавку, транспорт и уграђивање песка на дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине
10 цм. Песак не сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи.
Песак мора бити чист, уједначене гранулације, без примеса органских материја. Песак се полаже
читавом ширином рова. Прво се насипа слој испод цеви - постељица, која се набија до 95% збијености
по Проктору. По завршеној монтажи и испитивању цевовода и добијању одобрења од стране надзорног
органа, песак се распоређује читавом дужином цеви и ручно набија у слојевима 10-20 цм тако да се са
стране цеви постигне збијеност од 95%, а изнад темена цеви 85-95 % по Проктору.
Обрачунава се и плаћа по м3 песка у набијеном стању
м3
460,00
01-05 Извршити набавку, транспорт и уграђивање природног песковитог шљунка. После завршетка монтаже,
испитивања и премеравања цеви, извршити затрпавање ровова шљунком уз набијање у слојевима по 20
цм дебљине, до збијености самоникле земље. Највећа величина зрна (комада) не сме прећи 30 мм. При
затрпавању водити рачуна да први слој буде ситне гранулације без крупних комада који би могли да
оштете цев. До на 1 м од темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1 м од темена цеви, збијање се
може вршити и машински, према препорукама произвођача цеви. Затрпавање рова почети тек по
одобрењу надзорног органа.
Обрачунава се и плаћа по м3 шљунка у набијеном
стању.

м3

220,00

28/55

Партерно уређење око базена, ЈН бр. 73/19
01-06 Затрпавање се врши земљом из ископа, у слојевима од 20-30цм, уз набијање и истовремено вађење
подграде, уколико је има. Набијање извршити до збијености 90% збијености по Проктору . До на 1,0 м
од темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1,0 м од темена цеви, збијање је могуће и машински,
према упуствима и препорукама произвођача цеви. Приликом убацивања земље непосредно изнад цеви
водити рачуна да материјал за насипање не садржи крупне и оштре комаде (преко 30 мм), који би
оштетили цеви. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа.
Обрачун: по м3 угрaђеног материјала.

м3

330,00

01-07 Извршити транспорт преостале земље од ископа, после затрпавања ровова, на депонију која је за то
одређена. Ценом обухваћено: утовар, транспорт, истовар и грубо планирање на депонији. Даљина
транспорта до 5 км.
Обрачунава се и плаћа по м3 транспортоване земље.
01-00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

02-00 БЕТОНСКИ РАДОВИ
02-01 Израда ревизиног канализационог шахта од готових
бетонских цеви пречника 1000 мм са фалцом са
запуњавањем спојница.Конусни део силаза пречника
625мм поставити тако да после постављања
армиранобетонског прстена поклопац буде у равни са
нивелетом саобраћајнице.Унутрашњост шахта
омалтерисати цементним малтером у два слоја а кинету
глетовати до црног сјаја.
Обрачунава се и плаћа по м' изведеног шахта.

м3
730,00
укупно :

м'

44,00

02-02 Набавка и транспорт материјала, и уградња армирано
бетонског водомерног шахта, унутрашњих димензија
3,1m x 2,0m x 1,7m. У цену је урачуната арматура,
шахт-поклопац, пењалице и сав остали материјал
неопходан за правилну уградњу.
Обрачунава се и плаћа по м3

м3

19,00

02-03 Набавка и транспорт материјала, и уградња армирано
бетонског водоводног шахта за смештај хидроцила,
унутрашњих димензија 3,0m x 3,0m x 2,0m. У цену је
урачуната арматура, шахт-поклопац, пењалице и сав
остали материјал неопходан за правилну уградњу.
Обрачунава се и плаћа по м3

м3

27,00

02-04 Набавка материјала, транспорт, справљање и
уграђивање набијеног бетона МБ 15 за израду анкерблокова на хоризонталним и вертикалним скретањима
водовода. Ценом је обухваћен комплетан потребан
материјал и рад.
Обрачунава се и плаћа по м3

м3

1,00

02-05 Набавка, транспорт и монтажа бетонских бубањ сливника ф450/150 са сливничком решетком класе
оптерећења А15 и C250. Обрачунава се и плаћа по комаду.
C250
A15
02-00 БЕТОНСКИ РАДОВИ

ком
ком
укупно :

6,00
3,00
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03-00 КАНАЛИЗАЦИЈА
03-01 Извршити набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од тврдог PVC-а. На свим местима
одређеним пројектом уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши се
помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима произвођача цеви. Пре затрпавања цеви
комплетна мрежа мора бити испитана на вододрживост. Цеви које се полажу у тло морају бити
пажљиво положене на претходно припремљену постељицу од песка и дотеране по правцу и нивелети
према пројектној документацији. Цеви у шахтовима су затворене и у сваком шахту се уграђује
ревизиони комад. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешаљке за
причвршћивање цевовода за конструкцију и проводнике за бетонска окна за пролазе цеви кроз зидове
ревизионих силаза.
Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада.
ø 250
м'
70,00
ø 200
м'
300,00
ø 160
м'
40,00
ø 110
м'
3,00
03-02 Извршити набавку, транспорт и монтажу ливено гвоздених поклопаца СРПС.М.Ј6. 226 заједно са
рамом за оптерећење од А15 и C250. Поклопци се уграђују тако да им горња површина буде у равни
коловоза, а за ревизионо окно се фиксира помоћу оквира.
Обрачунава се и плаћа по комаду.
A15
ком
17,00
C250
ком
5,00
ком
120,00
03-03 Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених
пењалица ДИН 1212. Пењалице уградити на
вертикалним одстојању од 30 цм, наизменично за по 5
цм од осовине отвора.
Обрачунава се и плаћа по комаду.
03-04 Извршити набавку, транспорт и уградњу сепаратора лаких нафтних деривата ACO Oleopator P-FST
ByPass, протока 6/30 l/s, или еквивалентно, са свим неопходним деловима за правилну уградњу и
експлоатацију.
Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду
ком
1,00
03-05 Испитивање канализационе мреже на вододрживост
спојева а према упутству из пројекта (обавезно пре
затрпавања рова).
Обрачунава се и плаћа по м' дужном.

м'

413,00

03-06 Извршити повезивање новопројектоване фекалне канализационе мреже на постојећу уличну фекалну
канализациону мрежу.
Обрачунава се и плаћа паушално
пауш
03-00 КАНАЛИЗАЦИЈА

укупно :

04-00 ВОДОВОД
04-01 Набавка, транспорт и уграђивање водоводних полиетиленских цеви за радни притисак 10 бара (СДР
13,6)
Под монтажом цеви и фазонских комада подразумева се: припрема свог потребног материјала за
монтажу водоводне инсталације, пренос елемената до места уграђивања, и спајање цеви.
Спајање цеви врши се према упуствима произвођача. Радове извести у свему према: пројекту и
техничким прописима за ову врсту цеви, приложеним цртежима и упутствима надзорног органа.
Позицијом су обухваћени и сви спојни елементи, ПЕ колена, ПЕ "Т" рачве, адаптери, прирубнице,...
Обрачун: по м' уграђених цеви и фазонских комада.
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Ø 20mm (унутрашњи пречник)
Ø 25mm (унутрашњи пречник)
Ø 40mm (унутрашњи пречник)
Ø 50mm (унутрашњи пречник)
Ø 65mm (унутрашњи пречник)
Ø 80mm (унутрашњи пречник)
Ø 110mm (унутрашњи пречник)
04-02 Набавка, транспорт, разношење и монтажа
ливеногвоздених фазонских комада од дуктилног
материјала за радне притиске до 10 бара. Квалитет
фазонских комада исти као цеви. Ценом је обухваћена
и набавка потребне роба за спајање: завртњи, навртке,
подлошке, заптивке и заптивни прстенови са металним
улошком.
Обрачун по кг.

м'
м'
м'
м'
м'
м'
м'

11,00
130,00
50,00
104,00
11,00
13,00
280,00

кг

455,00

04-03 Набавка, транспорт и уградња водомера са свим потребним вентилима са точком, хватачима нечистоћа,
арматуром, фазонеријом и свим потребним деловима за правилну уградњу. Обрачунава се и плаћа се по
комаду монтираног водомера.
водомер ø 15 комплет
ком
1,00
водомер ø 65 комплет
ком
1,00
водомер ø 80 комплет
ком
1,00
04-04 Набавка, транспорт и уградња постројења за повишење притиска, висине дизања H=35m, протока Q=10
l/s, са фреквентним регулатором, затварачима, и свом осталом опремом неопходном за правилну
уградњу и коришћење.
Обрачунава се и плаћа по комаду комплетно
ком
1,00
монтираног постројења
04-05 Набавка, транспорт, разношење и монтажа засуна са прирубницама на оба краја и уградбеном
гарнитуром са телескопском шипком и ЛГ капом. Ценом је обухваћена и набавка потребне робе за
спајање: завртњи, навртке, подлошке и заптивке. Обрачун по комаду
ø 100
ком
2,00
ø 80
ком
4,00
04-06 Набавка, транспорт и монтажа ормана за смештај противпожарног хидранта, димензија 1080 x 564 x 252
мм. Кутија је заштићена од корозије помоћу двоструког премаза антикорозивним “прајмером” и
завршно је обојена црвеном бојом. Опрема у кутији:
четири комада црева ø52 мм, дужине 15м
две млазнице ø52 мм и обујмица,
један кључ за противпожарни хидрант.
један кључ АБЦ.
један кључ Ц.
Кутија се поставља на челичне носаче анкерисане у бетонске блокове у складу са противпожарним
прописима, пројектом и упутствима надзорног органа.
Обрачун по комплетно постављеном орману.
ком
3,00
04-07 Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на
пробни притисак, према техничким прописима и
упутствима надзорног органа. Испитивање извршити у
присуству надзорног органа и по завршеном
испитивању саставити записник. Потребну количину
воде за испитивање обезбеђује извођач.
Обрачунава се и плаћа по м' цевовода.

м'

595,00
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м'
595,00
04-08 Набавка, распоред и уградња упозоравајуће траке 40 цм
изнад цевовода.
Обрачун по м`.
04-09 Извршити повезивање новопројектоване водоводне мреже на постојећу уличну водоводну мрежу.
Обрачунава се и плаћа паушално
пауш
04-00 ВОДОВОД
укупно :
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01-00
02-00
03-00
04-00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
КАНАЛИЗАЦИЈА
ВОДОВОД
УКУПНО:

C.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКE ИНСТАЛАЦИЈE

Ово поглавље обухвата набавку и испоруку свог потребног материјала и рад на изради инсталација са свим
потребним радовима према плановима, техничким условима и важећим прописима.
НАПОМЕНА: У оквиру ове спецификације је предвиђена израда кабловске канализације, испорука и
уградња електроенергетских водова у ПВЦ цевима за међусобну везу објеката затвореног базена и
котларнице.
I
редни
број
01-01
01-02
01-03

01-04

01-05

01-06

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
опис позиције
Ископ рова 0.4x0.9m у земљишту III и IV категорије, за
полагање кабла.
Ископ рова 0.55x1.05m у земљишту III i IV категорије,
за полагање кабла.
Ископ за темељ стуба јавног осветљења. Потребна
димензија ископа је 0.8x0.8x1.2m.
Обрачун по ископаној јами.
У јамама за темеље и помочне шахтове формирање
шљунчаног тампона дебљине 20 cm, који мора бити
збијен приручним средствима, тако да се постигне
степен збијености од минимално Ms = 15 MPa.
Позиција обухвата и испоруку шљунка (дробљеног
каменог агрегата) гранулације 0 - 60 mm.
Испорука бетона марке MB30 и израда бетонског
темеља за стубове димензија 0.8x0.8x1m. При изради
темеља поставити улазно-излазне јувидур цеви Ø 60mm
и пролазне јувидур цеви Ø 60mm. Обрачун по урађеном
бетонском темељу са јувидур цевима.
Испорука, убацивање у ров, разастирање, планирање и
набијање песка испод, око и до 10 cm изнад горње
ивице кабла. Песак испод и око кабла треба набијати до
прописаног модула стишљивости (Me = 3000 - 5000
N/cm2).

јединица
количина
мере
m3

135

m3

100

ком

26

m3

6,00

ком

26

m3

65

јединична
укупна цена
цена без
без ПДВ-а
ПДВ-а
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Испорука, транспорт и затрпавање кабловског рова
шљунчаним тампоном (гранулације 0-30mm) који мора
01-07
бити збијен приручним средствима тако да се постигне
потребни степен збијености.
Утовар и одвоз преостале земље моторним возилом на
01-08 депонију до 5 km удаљености са истоваром и грубим
планирањем.
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

II

m3

166

m3

69

МОНТАЖНИ РАДОВИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ СПОЉАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА
Испорука и полагање кабла PP00-A 4x25mm2 од
трафостанице до ормара јавне расвете.

m

15

Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16mm2 у већ
ископаном рову.
Комплет са сечењем кабла на месту сваког стуба и
01-10
увлачењем крајева у стубове. Позиција обухвата и
провлачење кабла кроз ПВЦ цев на месту укрштања са
саобраћајницама и на бетонској конзоли.

m

464

ком

18

m

464

kg

410

m

464

ком

50

ком

75

m

348,00

Испорука кабловске ознаке за уградњу на бетонски
01-18 темељ (у цену је укључен и темељ) за тротоар и
травњак. Ознака је за крајеве заштитне цеви.

ком

25

Испорука топлопоцинкованог стуба јавног осветљења
висине 9m . Стуб се испоручује офарбан бојом “AKZO
900“ са прикључном плочом, комплетно ожичен
проводницима PP – Y 3 x 2,5 mm² од прикључне плоче
до светиљке. Цена укључује и испоруку одговарајуће
01-19
анкер плоче и завртања, као и подизање и фиксирање
ожиченог стуба са лиром, прикључном плочом са FRA
осигурачем и додатним клемама за трофазно шемирање
са клемама 25mm2 и осигурачем на анкере темеља са
означавањем броја стуба црном бојом.

ком

9

01-09

Обележавање напојног кабла пластичном плочицом са
два пластична стезника, на плочици је исписана ознака
01-11
типа кабла и година постављања. Поставља се на сваких
30m дужних кабла.
Испорука и полагање кабловских пластичних Гал
01-12
штитника изнад постељице од песка.
Испорука и полагање у ископаном кабловском рову 20
01-13 cm изнад кабла, као и кроз цев уграђену у темељ стуба,
челичне поцинковане траке 25x4mm.
01-14 Испорука и полагање ПВЦ траке за упозорење.
Испорука и монтажа термоскупљајуће кабловске
завршнице 1kV за кабл PP00-A 4x16mm2.
01-16 Испорука и монтажа укрсног комада трака-трака.
Испорука и полагање јувидур цеви Ø 110mm за пролаз
01-17
кабла.
01-15
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Испорука топлопоцинкованог стуба јавног осветљења
висине 5m . Стуб се испоручује офарбан бојом “AKZO
900“ са прикључном плочом, комплетно ожичен
проводницима PP – Y 3 x 2,5 mm² од прикључне плоче
до светиљке. Цена укључује и испоруку одговарајуће
01-20
анкер плоче и завртања, као и подизање и фиксирање
ожиченог стуба са лиром, прикључном плочом са FRA
осигурачем и додатним клемама за трофазно шемирање
са клемама 25mm2 и осигурачем на анкере темеља са
означавањем броја стуба црном бојом.

ком

17

Израда уземљења стуба, повезивањем завртња за
уземљење стуба са уземљивачком траком.

ком

26

Израда везе напојних каблова на прикључној плочи у
стубу са сувим отварањем кабла, шемирањем жила
01-22 кабла, гњечењем папучица и повезивањем и означавање
натписним плочицама свих веза. Обрачун по стубу
укључујући испоруку кабловских папучица.

ком

26

Испорука и монтажа светиљке на стубу висине 9м, за
спољашње осветљење, еквивалентне типу BUCK 7013
TANGRAM 2 T2 или одговарајуће. Комплет са
01-23
монтажом сијалице 70W и повезивањем проводницима
PP-Y 3x2,5mm2. Позиција укључује и испоруку и
монтажу носача за светиљку.

ком

9

Испорука и монтажа светиљке на стубу висине 5m, за
спољашње осветљење, еквивалентне типу Disano
Illuminazione SpA 1205 LED CLD CELL 1205 Polar 01-24 LED или одговарајуће. Комплет са монтажом сијалице
103W и повезивањем проводницима PP-Y 3x2,5mm2.
Позиција укључује и испоруку и монтажу носача за
светиљку.

ком

17

ком

1

01-21

01-25

Испорука и монтажа разводног ормана јавног
осветљења типа ROR 6p, по условима ЕД Лазаревац

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ - СПОЉ. ОСВЕТЉЕЊЕ

III

МОНТАЖНИ РАДОВИ ПРИВОДНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ
ИНСТАЛАЦИЈУ

01-26

Испорука материјала и полагање напојних водова од TS до KPK базена. Каблови се полажу у
кабловску канализацију. Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију и то:

0126.1

PP00-A 4x150 mm²

m

60

Напомена: Стварну дужину каблова измерити на лицу места.
01-27

Испорука материјала и полагање напојних водова од ТС до РО-ДБ базена . Каблови се полажу у
кабловску канализацију. Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију и то:

0127.1

PP00-A 4x150 mm²

m

230
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Напомена: Стварну дужину каблова измерити на лицу места.
01-28
0128.1

Испорука материјала и полагање напојних водова од ГРО-а базена до разводних ормара. Каблови се
полажу у кабловску канализацију. Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију и то:
PP00-A 3x16 mm² - напојни кабл до АТС-а у објекту
m
котларнице;
Напомена: Стварну дужину каблова измерити на лицу места.

130

Испорука материјала и полагање напојних водова од разводног ормара дизел агрегата РО-ДА до
01-29 разводних ормара базена. Каблови се полажу у кабловску канализацију. Све комплет повезано,
испитано и пуштено у функцију и то:
0129.1

PP00-A 3x16 mm² - напојни кабл до РО-ДА-Б-а у
објекту базена;

0129.2

PP00-Y 5x2,5 mm² - комуникациони кабл до РО-ДА-Б-а
m
у објекту базена;
Напомена: Стварну дужину каблова измерити на лицу места.

m

135
135

01-30

Испорука материјала и полагање напојних водова од РО-ДБ-а до разводних ормара. Каблови се
полажу у кабловску канализацију. Све комплет повезано, испитано и пуштено у функцију и то:

0130.1

PP00-A 4x16 mm² - напајање општег разводног ормара
котларнице РО-К;

m

40

0130.2

PP00-A 4x150 mm² - напајање разводног ормара
технологије котларнице РО-КОТ;

m

40

Напомена: Стварну дужину каблова измерити на лицу места.
Обележавање напојног кабла пластичном плочицом са
два пластична стезника, на плочици је исписана ознака
01-31
типа кабла и година постављања. Поставља се на сваких
30m дужних кабла.

ком

18

Испорука и полагање кабловских пластичних Гал
штитника изнад постељице од песка.

m

300

m

150

ком

2

ком

2

ком

2

ком

4

m

560,00

ком

3

01-32

01-33 Испорука и полагање ПВЦ траке за упозорење.
01-34
01-35
01-36
01-37
01-38
01-39

Испорука и монтажа термоскупљајуће кабловске
завршнице 1kV за кабл PP00-A 3x16 mm².
Испорука и монтажа термоскупљајуће кабловске
завршнице 1kV за кабл PP00-Y 5x2,5 mm² .
Испорука и монтажа термоскупљајуће кабловске
завршнице 1kV за кабл PP00-A 4x16 mm²
Испорука и монтажа термоскупљајуће кабловске
завршнице 1kV за кабл PP00-A 4x150 mm²
Испорука и полагање јувидур цеви Ø 110mm за пролаз
кабла.
Испорука и монтажа ЕЕ кабловског окна (шахта) са
поклопцем предвиђеног за тешки саобраћај.

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА
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IV

ЗАВРШНИ РАДОВИ

Испитивање и издавање атеста:
- испитивање отпора уземљења на сваком стубу
- испитивање отпора петље квара
- испитивање отпора изолације
01-40 - испитивање непрекидности заштитног проводника
- фотометријска испитивања.
Атест доставити у два оригинална примерка.
Испитивања може да врши само радна организација
која има одговарајућу лиценцу.
Чишћење градилишта, одвоз вишка земље и шута на
депонију на територији града коју одреди Инвеститор.
Мерење и издавање атеста о збијености тла на траси
01-42
кабла.Обрачун по мерењу.
01-41

Геодетско снимање и картирање трасе кабла и стубова
са свим аналитичко геодетским елементима у државном
01-43
координатном систему Обрачун по дужном метру
трасе каблова.
01-44 Израда пројекта изведеног објекта.

пауш

1

пауш

1

пауш

1

m

450

ком

1

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III
IV

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
МОНТАЖНИ РАДОВИ - СПОЉ. ОСВЕТЉЕЊЕ
МОНТАЖНИ РАДОВИ ПРИВОДНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ
ИНСТАЛАЦИЈУ
ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО

D.
редни
број

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА -ОПРЕМA И РАДОВИ
опис позиције

I

ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1.

Набавка и уградња стуба носача саобраћајног
знака ø60mm са израдом темеља на терену и
елементима за причвршћивање
h=3,0m
h=3,4m
h=4,0m

јединица
количина
мере

ком
ком
ком

јединична
цена без
ПДВ-а

укупна цена
без ПДВ-а

2
1
1
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2.

Набавка и монтажа саобраћајног знака
ретрорефлектујућег са прибором за монтажу
II-2; (класа II)
Ø600mm
ком
1
III-6; (класа II)
600X600mm
ком
1
II-30 (10); (класа I)
Ø400mm
ком
1
II-34; (класа I)
Ø400mm
ком
1
III-30; (класа I)
400x400mm
ком
1
IV-5 (Осим за потребе
котларнице); (класа I) плава
400X200mm
ком
1
основа
УКУПНО I:.................................................

II

ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1.

Обележавање коловоза врши се хладном
двокомпонентном пластиком, беле, жуте и
зелене боје, према ситуацији из пројекта,
рефлектујућих особина.
- неиспрекидана зауставна линија (d=0.50 m)
- неиспрекидане уздужне линије 0,12m
- неиспрекидане уздужне линије 0,30m
- обична испрекидана линије Тип A-1 (3-3m),
0,12m
- паркинг место
- паркинг место за инвалиде удвојено 5,9x5 m
(жута)
- пешачки прелаз

m2
m2
m2

1,80
1,20
1,80

m2

2,52

ком

35,00

ком

1.00

m2

15,20

УКУПНО II:.................................................

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДРАЧУНА ОПРЕМЕ И РАДОВА
I

ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

II

ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

УКУПНО:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
A.

B.
C.
D.

САОБРАЋАЈНИЦА
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

УКУПНО без ПДВ-а:
Обрачунати ПДВ (20%):
УКУПНО са ПДВ-ом

______________________
Директор/Одговорно лице
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Упутство за попуњавање обрасца:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У колону (5) уписује се једнична цена без ПДВ-а, за сваку позицију.
У колони (6) уписује се укупна цена без ПДВ-а, за сваку позицију, и то тако што ће се јединична
цена без ПДВ-а (наведена у колони (5)) помножити са траженим количинама (које су наведене
у колони (4)).
Цена треба да је изражена у динарима.
Понуђач са којим наручилац закључи уговор, не може захтевати повећање цена у току трајања
уговорене обавезе.
Понуда у којој није достављена структура цене, сматраће се неприхватљивом и као таква биће
одбијена.

38/55

Партерно уређење око базена, ЈН бр. 73/19
(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________,
[навести назив понуђача]
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке бр. 73/19 - Партерно уређење око базена, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, ___________________________________________,
[навести назив понуђача]
даје:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при састављању
понуде за јавну набавку бр. 73/19 - Партерно уређење око базена, поштовали обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку.

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_______________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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(ОБРАЗАЦ 6)

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
- Партерно уређење око базена –
ЈН бр. 73/19
Уговорне стране:
1. НАРУЧИЛАЦ: Општина Лајковац - Општинска управа
Адреса: ул. Омладински трг бр. 1, 14224 Лајковац
ПИБ: 101343119
Матични број: 07353154
Рачун бр.: 840-133640-12
коју заступа начелник Живорад Бојичић, дипл. правник
(у даљем тексту: Наручилац)
2. ПОНУЂАЧ: _____________________________________________
Адреса:_______________________________________
ПИБ:_________________________________________
Матични број:_________________________________
Рачун бр.: ____________________________________
отворен код пословне банке_____________________
кога заступа директор___________________________
(у даљем тексту: Извођач)
ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1. ___________________________, матични број _____________ ПИБ ______________
са седиштем у ___________________ , ул. _____________________________ Број ____
2. ___________________________, матични број _____________ ПИБ ______________
са седиштем у ___________________ , ул. _____________________________ Број ____
3. ___________________________, матични број _____________ ПИБ ______________
са седиштем у ___________________ , ул. _____________________________ Број ____
ПОДИЗВОЂАЧИ:
1. ___________________________, матични број _____________ ПИБ ______________
са седиштем у ___________________ , ул. _____________________________ Број ____
2. ___________________________, матични број _____________ ПИБ ______________
са седиштем у ___________________ , ул. _____________________________ Број ____
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке бр. 73/19, Извођачу доделио уговор о
извођењу радова на партерном уређењу око базена.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет Уговора је партерно уређење око базена, и ближе је одређен усвојеном Понудом
заведеном код Извођача под бр. _________ од _________2019. године и код Наручиоца под бр.
****** од ******2019. године, која чини саставни део овог уговора.
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 3.
Цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи _________________ динара без ПДВ-а
односно _________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена по јединици мере је фиксна и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених околности..
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача до
примопредаје радова.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Плаћање Извођачу вршиће се у року од 45 дана од 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.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача.
Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених
радова без ПДВ-а.
Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна
изведених радова, које записнички оверава Kомисија за примопредају и коначни обрачун
изведених радова.
Комплетну документацију неопходну за оверу ситуација: листове грађевинске књиге,
одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију, извођач
доставља надзорном органу, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна,
у супротном се неће извршити плаћање тих позиција. По извршеној примопредаји радова и
сачињеном Записнику о примопредаји, надзорни орган један примерак напред наведене
документације предаје Наручиоцу.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 5.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______ календарских дана,
рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном Динамичком плану извођења
радова, који је саставни део уговора.
Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Извођача и надзорног органа,
након испуњења следећих услова:
- да је Наручилац предао Извођачу техничку документацију и грађевинску дозволу;
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.
Датум увођења у посао надзорни орган уписује у грађевински дневник.
Под роком завршетка радова сматра се дан изведених свих уговорених радова након чега се
може извршити примопредаја објекта што надзорни орган констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 6.
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,
- непредвиђених радова за које Извођач приликом закључивања уговора није знао нити је
могао знати да се морају извести,
- вишкова радова преко 10% од уговорених количина радова.
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Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу надзорног органа и пратећом
документацијом Извођач писаним путем подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана
настанка околности које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније 10
(десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну
писану сагласност.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
Уколико Извођач не изврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, Наручилац
има право да наплати уговорну казну у висини 0,1% од уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности уговорених
радова без ПДВ-а.
Износ уговорне казне утврдиће уговорне стране коначним обрачуном.
Наплата уговорне казне ће се извршити умањењем износа који је исказан у окончаној
ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету
која је већа од износа уговорне 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 8.
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач се обавезује да:
- радове који су предмет овог уговора изведе стручно и квалитетно, у складу са важећим
техничким прописима, стандардима и законима, и у складу са овим уговором и да по завршетку
радова изведене радове преда Наручиоцу,
- пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова,
- обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку материјала и опреме потребне за
извођење уговором преузетих радова,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и
радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
Наручиоцу,
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине,
- да уредно води сву документацију предвиђену законима и другим прописима Републике
Србије који регулишу ову област,
- да омогући несметано вршење стручног надзора над радовима и контролу количине и
квалитета употребљеног материјала,
- 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
поновно извођење радова и замену набављеног или уграђеног материјала и опреме,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца у циљу убрзања
извођења радова уколико не испуњава предвиђену динамику, без права на повећање трошкова
или посебне накнаде за то,
- по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихову примопредају.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, те и за радове
изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
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Члан 9.
Извођач је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана од момента закључења уговора достави
на одобрење Наручиоцу предлог Динамичког плана извођења радова.
Динамички план треба да прикаже динамику извођења радова, односно време почетка,
међурокове, време завршетка и трајања радова по врстама и позицијама. Извођач мора са
посебном пажњом водити рачуна о томе да динамички план буде у потпуности реалан у
погледу распореда извођења појединих радова, трајања радова и техничких услова за
извођење радова.
Поред динамике извођења радова по позицијама предмера, саставни део динамичког плана су
и: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме
на градилишту и план набавке потребног материјала. Динамички план треба да садржи и
преглед потребних финансијских средстава усаглашен са понуђеним ценама и планираном
динамиком извођења радова.
Наручилац ће у року од седам дана од подношења Динамичког плана исти одобрити или
упутити, у писаној форми, примедбе Извођачу. По овим примедбама Извођач је у обавези да
поступи и достави ревидиран Динамички план у року од седам дана од дана пријема примедби.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац се обавезује да:
- уведе Извођача у посао и обезбеди све потребне услове за несметано извођење радова,
- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача,
- учествује у раду Kомисије за примопредају радова и коначан обрачун са надзорним органом и
Извођачем радова,
- од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове,
- Извођачу плати уговорену цену из чл. 3. под условима и на начин одређен чл. 3. и 4. овог
уговора,
- да врши обрачун, пријаву и плаћање ПДВ-а по свим испостављеним ситуацијама.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА
Члан 11.
Извођач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора преда
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор
и платива на први позив, а у корист наручиоца.
Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако Извођач у року од 10 дана
од дана закључења Уговора не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока
завршетка извођења радова.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Извођач се обавезује да у року од 10 (десет) дана од потписивања aнекса уговора којим се
повећава вредност уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
за вредност радова који се уговарају анексом.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да извођач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, као и у
случају да недостатке које утврди надзорни орган или Наручилац у току извођења или
приликом примопредаје радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони
у споразумно утврђеном року.
Извођач је дужан да у тренутку примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са
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роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист наручиоца.
Достављање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року услов је за оверу и
измирење обавеза по окончаној ситуацији.
Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року у случају да извођач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.
Члан 12.
Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, осигура радове,
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у
изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања са важношћу
за цео период извођења радова.
Извођач је, такође, дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора,
достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења
радова, у свему према важећим законским прописима.
Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15
(петнаест) дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог
члана.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Члан 13.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци/а рачунајући од дана примопредаје
радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да, на дан примопредаје радова, преда Наручиоцу све гарантне листове
за уграђене материјале и набављену опрему заједно са упутствима за употребу.
Члан 14.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку
све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала
и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима.
Уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана по пријему
писаног захтева, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року.
Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има
право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА
Члан 15.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се
захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима, за радове те врсте.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и одговоран је
уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
Уколико се утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким
прописима, Наручилац ће забранити његову употребу и извршиће се накнадна контрола од
стране овлашћене организације за контролу квалитета о трошку Извођача, чији налаз је
меродаван у случају спора.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и животне
средине Наручилац има право да тражи да Извођач о свом трошку поново изведе радове у
складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.
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Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да наплати банкарску
гаранцију за добро извршење посла и да ангажује другог извођача, искључиво на терет
Извођача по овом уговору.
ВИШАК РАДОВА, НЕПРЕДВИЂЕНИ И ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 16.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова,
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе одмах, писаним путем обавести
надзорни орган и Наручиоца.
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без
писане сагласности надзорног органа и Наручиоца.
Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора.
Након закључивања Анекса уговора, Извођач може отпочети са извођењем вишка радова.
Јединичне цене за све позиције из Образца техничке спецификације и структуре цене са
упутством како да се попуни за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и
непроменљиве.
Извођење вишка радова до 10% од уговорених количина радова неће утицати на продужетак
рока за завршетак радова.
Члан 17.
У случају да се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних
радова, Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести надзорни орган и Наручиоца.
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.
Члан 18.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз писану сагласност надзорног
органа, извести хитне непредвиђене радове, чије је предузимање нужно због осигурања
стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су ванредним и
неочекиваним догађајима, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту
сагласност.
Извођач је дужан да, када наступе околности из става 1. овог члана, без одлагања обавести
Наручиоца о предузетим мерама.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити
обављени.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова уговорена цена морала бити
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
У случају раскида уговора, Наручилац је дужан исплатити извођачу одговарајући део цене за
већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 19.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и надзорни орган, а дан
завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана
пријема писаног обавештења о завршетку радова.
Комисију за примопредају и коначан обрачун изведених радова чине 2 (два) представника
Наручиоца и по 1 (један) представник Извођача и надзорног органа.
Приликом примопредаје води се записник који овлашћени представници састављају и
потписују.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће
табеле свих уграђених материјала са приложеним атестима.
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Грешке, односно недостатке, које утврди надзорни орган или Наручилац у току извођења или
приликом примопредаје 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 може извршити наплату банкарске гаранције за добро
извршење посла и 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.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених
количина радова оверених у грађевинској књизи од стране надзорног органа и усвојених
јединичних цена из Понуде, о чему комисија сачињава Записник о коначном обрачуну
изведених радова.
РАСКИД УГOВОРА
Члан 20.
Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према одредбама
Закона о облигационим односима.
Изјава о једностраном раскиду уговора се у писаној форми доставља другој уговорној страни
са отказним роком од 10 (десет) дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за
раскид уговора.
Уколико дође до раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, док ће заједничка комисија сачинити записник о до тада стварно изведеним
радовима и записник о коначном обрачуну по овом уговору до дана раскида уговора.
Уговорач који је одговоран за раскидање уговора дужан је да другом уговарачу накнади штету
која је настала раскидањем уговора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе
Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа којима се регулише ова област.
Члан 22.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће
споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 23.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 24.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
Члан 25.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
ИЗВОЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

________________________

_____________________________

(потпис овлашћ. лица)

Живорад Бојичић, дипл.правник
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Напомена:
Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен то може представљати негативну
референцу према чл. 82. ст. 1 тач. 3) ЗЈН.
Модел уговора мора бити уредно попуњен у складу са понудом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача који наступа самостално или подноси понуду са подизвођачем,
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, потребно је да модел уговора попуни и потпише овлашћено лице групе
понуђача, док су остали чланови групе понуђача дужни да модел уговора парафирају, чиме
потврђују да су сагласни са садржином модела уговора.
**** попуњава Наручилац
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(ОБРАЗАЦ 7)

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА I
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (1) Закона о јавним набавкама
ПОНУЂАЧ:___________________________________________________________
[навести назив понуђача]
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕ
да је стручно и квалитетно извео радове на партерном уређењу, уређењу простора јавних
садржаја или архитектонском уређењу саобраћајних површина тражене Конкурсном
документацијом за ЈН бр. 73/19 - Партерно уређење око базена према следећим уговорима:

Ред.
број

Предмет уговора

Назив и адреса
наручиоца

Број и датум
уговора

Вредност
изведених
радова
без ПДВ-а

Да су наведени подаци тачни, својим потписом
потврђује одговорно лице Понуђача.
Место и датум:
_____________________

Потпис одговорног лица
понуђача:
______________________

Напомене: 1. У случају више референци формулар копирати.
2. Понуђач у референц листу уноси списак уговора о изведеним радовима уз које
прилаже потврде (образац број 7.1)
Напомена понуђача:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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(ОБРАЗАЦ 7.1)

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив Наручиоца:
Место и адреса:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (2) Закона о јавним набавкама
издајемо:
ПОТВРДУ
да је Извођач ______________________________________________________________
(пун назив предузећа)

из ____________________ са адресом __________________________________________
(место седишта Извођача)
(адреса седишта Извођач)
а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач
(заокружити одговарајући начин наступања)

стручно, квалитетно и у уговореном року извео радове на партерном уређењу, уређењу
простора јавних садржаја или архитектонском уређењу саобраћајних површина, а на основу
уговора број _______________ од _______________. године, чији је предмет:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ-а.
Да су наведени подаци тачни, својим потписом и печатом
потврђује одговорно лице Наручиоца.
Место и датум:
М.П.
______________________

Потпис одговорног лица
референтног наручиоца:
_______________________

Напомена:
1. Образац копирати у потребном броју примерака.
2. Није неопходно да вредност референтних радова буде једнака вредности ситуације.
3. Уз потврду за референце обавезно приложити копију уговора са окончаном
ситуацијом као доказом о изведеним радовима.
Напомена понуђача:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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(ОБРАЗАЦ 8)

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА II
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (1) Закона о јавним набавкама
ПОНУЂАЧ:___________________________________________________________
[навести назив понуђача]
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕ
да је стручно и квалитетно извео грађевинскe и електро-монтажнe радовe на изградњи јавне
расвете тражене Конкурсном документацијом за ЈН бр. 73/19 - Партерно уређење око базена
према следећим уговорима:

Ред.
број

Предмет уговора

Назив и адреса
наручиоца

Број и датум
уговора

Вредност
изведених
радова
без ПДВ-а

Да су наведени подаци тачни, својим потписом
потврђује одговорно лице Понуђача.
Место и датум:
_____________________

Потпис одговорног лица
понуђача:
______________________

Напомене: 1. У случају више референци формулар копирати.
3. Понуђач у референц листу уноси списак уговора о изведеним радовима уз које
прилаже потврде (образац број 8.1)
Напомена понуђача:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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(ОБРАЗАЦ 8.1)

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив Наручиоца:
Место и адреса:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (2) Закона о јавним набавкама
издајемо:
ПОТВРДУ
да је Извођач ______________________________________________________________
(пун назив предузећа)

из ____________________ са адресом __________________________________________
(место седишта Извођача)
(адреса седишта Извођач)
а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач
(заокружити одговарајући начин наступања)

стручно, квалитетно и у уговореном року извео грађевинскe и електро-монтажнe радовe на
изградњи јавне расвете, а на основу уговора број _______________ од _______________.
године, чији је предмет:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ-а.
Да су наведени подаци тачни, својим потписом и печатом
потврђује одговорно лице Наручиоца.
Место и датум:
М.П.
______________________

Потпис одговорног лица
референтног наручиоца:
_______________________

Напомена:
1.
Образац копирати у потребном броју примерака.
2.
Није неопходно да вредност референтних радова буде једнака вредности
ситуације.
3.
Уз потврду за референце обавезно приложити копију уговора са окончаном
ситуацијом као доказом о изведеним радовима.
Напомена понуђача:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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(ОБРАЗАЦ 9)

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, 18/58 - други закон, „Сл. лист
СФРЈ“, 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96) и Одлуке о облику, садржини и начину
коришћењa образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл.
гласник РС“, бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018 и 22/2019)
___________________________ из _________________ , _______________________________ ,
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
____________________ , ____________________ , _________________________________ .
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:

Општина Лајковац - Општинска управа

Уплатни рачун јавних прихода: 840-745151843-03, по моделу 97, са позивом на број 30-055
За обезбеђење озбиљности понуде у поступку јавне набавке радова: Партерно
уређење око базена, ЈН број 73/19, предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу,
серијски број:
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10% од понуђене цене без
ПДВ-а, дате у нашој понуди бр. __________ од ___________.2019. године тј. на износ од
___________(словима:_____________________________________________________________)
динара 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 Дужника – издаваоца менице.
Рок важења меничног овлашћења је колико и рок важења понуде.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће уновчити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду;
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор не достави банкарску гаранцију за добро извршење
посла у року од 10 дана од дана закључења уговора, као и полису осигурања за објекат у
изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора.
Датум

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

…...................................

…..............................................................

Напомена: Попуњен и потписан Образац меничног овлашћења за корисника бланко
сопствене менице доставити заједно са бланко сопственом меницом, фотокопијом картона
депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне
банке, регистрованом у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
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(ОБРАЗАЦ 10)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач _____________________________________, са седиштем у _______________, по
позиву наручиоца, дана _________2019. године, обишао је терен где ће се изводити радови
који су предмет јавне набавке и добио све неопходне информације за припрему понуде.

Датум:

Потпис
____________________________

За наручиоца:_____________________
(потпис)

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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