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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник 

РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2017-46 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2017-46, припремљена је: 

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Јавну набавку мале вредности 

-Замена вреловодне мреже у Кикинди од Трга српских добровољаца бр.46 до Краља Петра  I 

бр.34  

ЈН Бр. 46/2017 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификација), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 

добара, евентуалне додатне услуге 

4 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 

76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 
10 

IV Критеријум за доделу уговора 17 

V Обрасци који чине саставни део понуде 18 

VI Модел уговора 36 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 43 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке број 46/2017 су радови на Замени вреловодне мреже у Кикинди од Трга 

српских добровољаца бр.46 до Краља Петра  I бр.34  

 

 

 

3. КОМИСИЈА: 

Мирослав Чичулић, председник  

Славко Војнић Мијатов, члан  

Иван Нинчић , члан   
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: 
 

ЗАМЕНА ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ 
 у Кикинди од Трга српских добровољаца бр. 46 (зграда Србијатекса) до Краља Петра I бр. 34 (зграда 

некадашњег „Звезда“ биоскопа) 
 

 
 A- GRAĐEVINSKI  RADOVI   

1 Zemljani radovi Jed.mere Količina 

1.1. Opsecanje površinskog sloja betonskog trotoara d=10-20 cm izvršiti 

dijamantskom testerom  i kompresorom što pravilnijeg 

oblika.Konstrukciju opseći po 25 cm šire od rova. Obračun po m¹ 

m¹ 100 

1.2. Postojeći betonsku (asfaltnu) konstrukciju razbiti i odneti na Gradsku 

deponiju udaljenu Do 5 km 1,5*20 

m² 50 

1.3. Izrada tampon sloja od tucanik d=15cm,betonskog sloja  od 15cm 

MB25 

m² 50 

1.4. Izrada završnog sloja trotoara od sitnozrnog asfalta u zbijenom stanju 

debjine d=3cm 

m² 50 

1.5. Rušenje  betonskih ivičnjaka, vađenje olimpije i rigola od mršavog 

betona MB15, sa odvozom na deponiju 

  

a) ivičnjaci  m¹ 10 

b) olimpija m² 50 

b) rigola m¹ 5 

1.6. Nabavka i postavljanje  betonskih ivičnjaka i rigola od mršavog 

betona MB15  

  

a)ivičnjaci m¹ 10 

b) rigola m¹ 5 

1.7. Postavljanja olimpije u pesak m² 50 

1.8. Mašinski iskop zemlje dimenzije iskopa 1x0.8mx80m m² 40 

1.9. Ručni iskop zemlje od I do III kategorije na mestima nepristupačnim 

za rad mašine kao i oko postojećih podzemnih instalacija, sa 

odbacivanjem iskopanog materijala bar 1m od ivice rova. širini rova 

sa proširenjem .Iskop je obračunat prema min. 

  

a) dimenzija iskopa 20mx1,5 mx1,2m m³ 25 

b)dubina iskopa od 1.2-2m m³ 15 

c) proširenje rova radnu jamu  m³ 10 

1.10. Odvoz viška zemlje sa utovarom i istovarom na Gradsku deponiju. m³ 50 
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1.11. Planiranje dna kanalskog rova sa tačnošću 1cm m² 110 

1.12. Rastiranje i planiranje peska ispod cevi po dnu rova, kao i 

zatrpavanje peskom min. 10 cm iznad cevi sa zbijanjem-kvašenjem. 

Koeficijent rastresitosti K=1.10.U cenu je uračunata nabavka i 

prevoz peska. 

m³ 30 

    

2 Betonski i armirano-betonski radovi Jed.mere Količina 

2.1. Betonirnje podloga ispod komore i šahta od nabijanog betona MB25 

u sloju debljine 10cm.sloj betona mora biti ravan. 

m² 10 

2.2. Betoniranje dna i stranica šahtova i komore armiranim betonom 

MB30 u potrebnoj dvostranoj oplati. U svemu prema detaljima. 

m² 6 

2.3. Betoniranje betonskih nosača čeličnog poklopca u MB30 na 

revizionim silazima sa ugrađenim ramom za liveni poklopac. 

m³ 1.3 

2.4. Formirati čvrstu tačku betoniranjem AB bloka za predizolovane cevi 

Ø 100/200mm u potrebnoj dvostranoj oplati.U svemu prema 

detaljima. 

m³ 9 

    

3 Ostali radovi Jed.mere Količina 

3.1. Nabavka i postavljanje plastičnih traka za obeležavanje vrelovoda 

preko završnog sloja peska. Trake postaviti duž obe cevi. 

m¹ 300 

3.2. Formiranje otvora u armirano-betonskim zidovima radi prolaska 

cevi. Nakon postavljanja zidne ulazne čaure i cevi, otvor zatvoriti 

betonom marke MB30. 

kom 2 

3.3. Nabavka i ugradnja gvozdenih livenih poklopca sa ramom i sa 

sistemom za zaključavanjem. 

kom  

a) nabavka i ugradnja kom 2 

3.4. Obezbeđenje dovoljnog broja prelaza za pešake(sa rukohvatom) 

preko iskopanog rova. 

kom 4 

3.5. Dovođenje slivnika i slivničke veze u funkcionalno stanje. kom 4 

3.6. Izmeštanje vodovodnih priključaka kom 4 

3.7. Izmeštanje električnih priključaka kom 4 

3.8. Izmeštanje telefonskih priključaka kom 4 
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3.9. Geodetsko snimanje i kartiranje novoizvedenog vrelovoda. 

Jediničnom cenom je obuhvaćeno horizontalno i vertikalno 

snimanje cevovoda i unošenje podataka u katastar podzemnih 

instalacija. Snimanje izvodi ovlašćena agencija. Potvrda RGZ-a o 

izvršenom snimanju i kartiranju i kopija plana novoizvedenih 

vodova dostavlja se investitoru. U jediničnu cenu treba 

zaračunati angažovanje ovlašćene geodetske agencije i troškove 

RGZ-a, prema cenovniku RGZ-a katastar nepokretnosti Kikinda, 

na izradi kopije plana novoizvedenih vodova i za unošenje 

promene u katastar podzemnih instalacija sa izdavanjem Potvrde 

o izvršenom kartiranju. Obračun po m¹ trase. 

 

 

 

 

 

 

m¹ 

 

 

 

 

 

 

 

m¹ 

 

 

 

  B-MAŠINSKI RADOVI NA CEVOVODU DN100  Jed.mere Količina 

2.1 Polaganje cevovoda od predizolovanih cevi koji obuhvataju 

polaganje cevovoda,montažu spojnica, elastičnih jastuka, 

hamburških lukova i ispunu spojnica PUR-penom DN100/200 

u dužine od L=168mx 2  

m 192 

2.2 Polaganje predizolovanih hamburški lukova DN100/200(prod.) 

produženih krakova1mX1m 

kom. 8 

2.3 Montaža završnih kapa DN100 kom 2 

2.4 Montaža termoskupljajućih spojnica DN100 kom 22 

2.5 Montaža kompezatora DN100 i pripadajućih prirubnica kom 4 

2.6 Montaža vođice za  kompezatora UNP65 sa materijalom kom 8 

2.7 Montaža fiksne tačke DN100 kom 4 

2.8 Potrošni materijal :elektrode za zavarivanje,brusni kamen, i dr paušal   

2.9 Proba na hladan hidraulički pritisak i provera na čvrstoću i 

zaptivenost. 

paušal   

2.10 Pripremno završni radovi : obezbeđenje gradilišta, iznošenje 

mašinskog materijala, regulacija saobraćaja prilikom istovara 

materijala i dr.dužina trase do 130 m 

paušal   

2.11 Povezivanje žica za detekciju vlage merenje otpornosti 

izgradjene deonice i izrada zapisnika u pismenoj formi. 

paušal   
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C - NABAVKA, ISPORUKA I UGRADNJA MAŠINSKOG MATERIJALA 

          

          

          R.br. O P I S 

1. 

Čelična šavna cev : Spiralno varena ( ispitana na 50 bar trajno sa pikovima na 80 bar 10sec)radni 

materijal St.37.0, dimenzije i mase prema DIN2458. Tehnički standard za izradu i isporuku i radni 

materijal  DIN1626. Izolacija predizolovanih cevi:  Termička izolacija od PUR pene na bazi 

ciklopentana postojana na 1490C, čija termička provodljivost ne prelazi 0,027W/mK posle 5 godina 

eksploatacije, prosečne gustine 80 kg/m3. Hidro izolacija od PEHD omotača obradjenog korona 

efektom . Detekcija vlage: Duž cevi su postavljene dve žice za detekciju vlage u izolaciji. Sve po 

standardu EN253 za predizolovane cevi. Sretifikat kontrole osnovne cevi prema EN10204/3.1.B.  Za 

radni pritisak PN16 radnu temperaturu t=1300C dozvoljeni napon minimalno 170 N/mm2                                                                     

DN 
ΦDs/s 

mm/mm 
DIZ  mm m kom 

L - 

metara 
σdoz  N/mm2 

Tip 

cevi  
  

100 114,3X3,6 200 12 
28 

336 170 šavna   

                  

 
         

 
         R.br. O P I S 

2 

Predizolovani čelični luk:Dužina kraka 1mx1m Prema važećoj normi EN448 sa lukom prema 

DIN2605 i cevnim cilindrom prema normi DIN2448.Cevni završeci su iskošeni i pripremljeni za 

zavarivanje prema DIN2559. Termička izolacija od PUR pene na bazi ciklopentana postojana na 1490C, 

čija termička provodljivost ne prelazi 0,027W/mK posle 5 godina eksploatacije, prosečne gustine 80 

kg/m3. Hidro izolacija od PEHD omotača obradjenog korona efektom . Detekcija vlage: Duž luka su 

postavljene dve žice za detekciju vlage u izolaciji. Sve po standardu EN253 za predizolovane cevi.                                                                 

DN 
ΦDs/s 

mm/mm 
DIZ  mm α kom     

Tip 

cevi  
  

100 114,3X3,6 200 90 0 4     šavna   

                  

 
         

 
         R.br. O P I S 

3 

PHD SPOJNICE sa pripadajućom opremom: Spojnica predizolovanih cevi od termoskupljajućeg 

polietilena minimalne dužine 700 mm, sa pratećom opremom (trake, buksne, odstojnici i čepovi) po 

standardu EN489. 

DN 

ΦDs/s 

mm/mm 
DIZ  mm 

Tip    
komada    

  
  

100 114,3X3,6 200 termoskup.   
40   

    



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД    К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 46/2017 

страна 8 од 48 

                  

 
 
 

         
 

         R.br. O P I S 

4 

Završna kapa : na mestima povezivanja starog i novog cevovoda, služi za sprečavanje prodora u 

izolaciju. Materijal identičan materijalu zaštitne cevi pod R.br.1 a sve u skladu sa noemom EN253 i EN 

489 

DN 

ΦDs/s 

mm/mm 
DIZ  mm 

Tip    
komada    

  
  

100 114,3X3,6 200     2       

                  

 
         

 
         R.br. O P I S 

5 

Ekspanzioni jastuci : elastični podmetači dužine 1m služe za prihvatanje dilatacije predizolovanih cevi. 

DN TIP DIM Tip cevi   komada        

100 II 40x240x1000 standard   
50   

    

                  

 
         

 
         R.br. O P I S 

6 

PUR pena (A+B) : Ispuna za PHD spojnice na bazi ciklopentana služi za ispunu mesta zavarivanja 

predizolovanih cevi. 

Komp. Ukupno lit Ukupno kg              

A 60.00 50.00             

B 120.00 90.00             

                  

 
         

 
         R.br. O P I S 

7 

PRIKLJUČCI Priključci izradjeni prema EN448 DIN 2448 sa lukom prema DIN2605, sa završetcima 

pripremljenim za zavarivanje prema DIN 2559. Priključci su na osnovnoj cevi izradjeni proširenjem 

kraja cevi dok je luk zavaren kružnim šavom. 

DN ΦDsxs / ΦDsxs mm/mm 
DIZ  mm Tip 

priključka  
komada    

  
  

100/65 114.3x3.6/76.1X2.9 200/140 T 2       



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            ГРАД    К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 46/2017 

страна 9 од 48 

100/32 114,3X3,6/42.4X2.6 200/110 P 2       

                  

 
         

 
         R.br. O P I S 

8 

FIKSNA TAČKA Predizolovana fiksna tačka izradjena prema normi EN448 i DIN2448 sa cevnim 

završetcima pripremljenim za zavarivanje prema DIN2559 i čeličnim prirubom na čvrstoj tački koji je 

kvadratnog oblika. 

DN 

ΦDsxs 

mm/mm 
DIZ  mm 

a x b mm s mm 

Dužina 

mm 
Tip 

koma

da  
  

100 114,3X3,6 200     2000 standard 6   

Sile koje moraju da prenesu čelični prirubi na fiksnim tačkama:F=300kN 

                  

 
         

 
         

 
         R.br. O P I S 

9 

Aksijalni kompenztor dilatacije sa čličnim prirubnicama DN100NP16. 

DN 

ΦDsxs 

mm/mm 
DIZ  mm 

a x b mm s mm 

Dužina 

mm 
Tip 

koma

da  
  

100 114,3       450 standard 4   

Temperature do 130 celzijusa,pritisak do 16 bara,dilatacija do 90mm   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                    ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                        
                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 

                 М.П. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА 
 

  

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

       Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1. Закона); 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона); 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4. Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); 

 

1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

        Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

1) Финансијски капацитет  

 

1.1)  Да поседује финансијски капацитет (да понуђач није остварио губитак у претходне три 

године (2014, 2015, 2016. година), да није био неликвидан у претходних 6 месеци од 

објављивања позива и да је имао укупан промет по банкарским рачунима у 20104, 2015. и 

2016. годину не мањи од 8.000.000,00 динара. 

 
2)   Пословни капацитет: 

 

2.1)  Да понуђач поседује искуство у извођењу истих или сличних радова које су предмет набавке 

(изградња/реконструкција вреловодне мреже),  да је у претходне три године (2014, 2015, 2016) 

успешно реализовао један или више послова из области термотехничких радова на машинским 

инсталацијама у минималној укупној вредности од 8.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Референтни 

посао или послови морају бити исте или веће сложености 
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3) Кадровски капацитет  

р.б. СТРУЧНА СПРЕМА на истим или сличним пословима 
МИНИМАЛНИ 

број 

1 Дипомирани инжењер машинства, лична лиценца 430 1 

2 
Дипломирани грађевински инжењер, лична лиценца 410 или 

411 или 412 или 413 или 414 
1 

3 
Варилац за гасно заваривање са сертификатом о стручној 

оспособљености заваривача 
2 

4 
Варилац за електро заваривање са сертификатом о стручној 

оспособљености заваривача 
2 

5 НК радник 2 

 

 

4) Технички капацитет  

р.б. 
минимум МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

са кључним карактеристикама 

МИНИМАЛНИ 

број комада 

1 Нисконосећа приколица за превоз дужих терета минималне 

дужине 8 метара 
1 

2 Аутодизалица до 7 тона 1 

3 Комбиновани камионет за превоз радника и мање количине 

потребног материјала 
1 

4 
Компресор са пнеуматском бушилицом за рушење бетонских 

стаза 
1 

5 Вибро набијач („жаба“) ширине газишта до 40 цм 1 

6 Тестера са плочом за сечење бетона 1 

 

1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4. 

 

1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА: 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни  

обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА: 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан 

у одговарајући регистар)  

 Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона (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 даправно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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). 
 

(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда) 
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (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 финасија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
 

(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда) 
 

4) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона (Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 

да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и да није имао забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде)   

Доказ:  потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве је дат у поглављу V). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов да поседује финансијски капацитет 

Правна лица и предузетници  
Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, мора садржати извештај о 

блокади, податке о ревизији финансијских извештаја, биланс стања и успеха за 
тражене три године и показатељ за оцену бонитета, издат од стране АПР-а, за 
претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016. година), задовољавајући 
услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три наведене 
обрачунскe годинe и услов да је имао укупан годишњи приход за 2014., 2015. и 2016. 
години не мањи од 8.000.000,00 динара (за све године збирно) 

Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био 
неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да 
Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном 
периоду. 

Доказ за предузетнике: 
Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по банкарским 

рачуниима у последње две године (2014., 2015 и 2016 година) не може бити мањи 
од 8.000.000,00 динара (за све три године збирно). 

 
Предузетници који воде просто књиговодство 
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Доказ: Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016. 
година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио 
губитак у три претходнe обрачунскe годинe  

Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био 
неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да 
Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном 
периоду 

Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по банкарским 
рачуниима у последње три године (2014., 2015., 2016 година) не може бити мањи 
од 8.000.000,00 динара. 
 

2) Услов да поседује пословни капацитет: 

Списак најважнијих наручилаца код којих су изведени радови из области 

изградње или реконструкције вреловодне мреже и изведени термотехнички радови на 

машинским инсталацијама, у слободној форми понуђача. Радови морају бити 

реализовани у последњих три године (2014, 2015, 2016.), а као доказ о реализацији 

наведених радова уз списак се достављају и обрасци потврде о реализацији 

закључених уговора. Успешно завршен референтни посао из области изградње или 

реконструкције вреловодне мреже, подразумева да су радови завршени у уговореном 

року, без кашњења-прекорачења уговореног рока. 

Потврде о реализацији закључених уговора се издају на оригиналном обрасцу 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА из конкурсне 

документације, који је потребно умножити у потребном броју примерака и 

доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно. Уз Потврду о 

реализацији закључених уговора се доставља и фотокопија окончане ситуације-сви 

листови. 

Да би се наручилац додатно уверио у веродостојност приложене референце у 

поступку оцене понуде наручилац ће се по потреби, обратити свим учесницима са 

захтевом да се Комисији за јавне набавке омогући приступ и обилазак објекта за који 

је приложена референца. 

 

 
3) Услов да поседује кадровски капацитет 

• Списак анагажованих лица у слободној форми понуђача. 

• за 1 лице са ВСС- дипломирани инжењер машинства, са личном лиценцом 430 

Као доказ приложити:  

Копију личне лиценце 430 коју издаје Инжењерска комора Србије са потврдом о 

важењу исте и Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда 

ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим 

основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању. 
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• за 1 лице са ВСС- дипломирани грађевински инжењер, са личном лиценцом 410 

или 411 или 412 или 413 или 414 

Као доказ приложити:  

Копију личне лиценце 410 или 411 или 412 или 413 или 414 коју издаје 

Инжењерска комора Србије са потврдом о важењу исте и Копију М-А обрасца 

или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија 

Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о 

том радном ангажовању. 

 
• за 2 лица са мин. ССС – варилац за гасно заваривање са сертификатом о 

стручној оспособљености заваривача 

Као доказ приложити:  

Сертификат о стручној оспособљености заваривача за поступак гасног 

заваривања пламеном кисеоник-ацетилен, према SRPS EN 9606-1:2015 141/111 T 

BW FM4 S/B s10 или други одговарајући, копију М-А обрасца или други образац 

оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за 

запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о том радном 

ангажовању. 

  
• за 2 лица са мин. ССС – варилац за електро заваривање са сертификатом о 

стручној оспособљености заваривача 

Као доказ приложити:  

Сертификат о стручној оспособљености заваривача за електро заваривање 

према СРПС ЕН 287-1 издат од стране акредитованог националног тела, или 

други одговарајући, копију М-А обрасца или други образац оверен од стране 

Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по 

другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању. 

 
• за 2 лица НК радник 

Као доказ приложити:  

Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за 

запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама 

радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању. 

 
4) Услов да поседује технички капацитет 

Списак опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног у слободној 

форми понуђача.  

Уз списак обавезно је приложити за возила која подлежу редовној годишњој 

регистрацији електронски очитане важеће саобраћајне дозволе и фотокопије полисе 

осигурања. 
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За осталу тражену опрему доставити последњу пописну инвентарску листу оверену 

од стране Комисије за попис, или доказ о закупу или предуговор о другом ангажовању 

механизације или опреме коју евентуално понуђач не поседује у свом власништву. 

 
 Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености  

обавезних и додатних услова за учешће. 

 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све 

доказе о испуњености  обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4.,  Подизвођачи нису дужни 

да испуњавају додатне услове. 

 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе 

понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 5., а 

додатне услове испуњавају заједно.  

 

НАПОМЕНА: Наведене доказе  о испуњености услова за учешће понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија понуда је на основу извештаја за јавну набавку 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 на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 

Агенције за привредне регистре. 

 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне 

регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни. 

 

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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 
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. 
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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. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио „мањи износ аванса“. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ____________ од__________________ за јавну набавку – радови на  Замени вреловодне 

мреже у Кикинди од Трга српских добровољаца бр.46 до Краља Петра  I бр.34  ЈН 46/2017 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

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 (ПИБ): 

 

 

 

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 (ПИБ): 

 

 

 

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 (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

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:  

 

 

Укупна цена без ПДВ-а: 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

Рок и начин плаћања: 

Рок плаћања је 45 дана по испостављеним  

месечним ситуацијама за стварно изведене 

количине радова 

Аванс (максимални износ до 30%):  

Рок завршетка радова (рок за извршење 

радова  је максимално 45 календарских дана 

од дана од дана увођења у посао): 

 

Гарантни период (минимално 2 године од 

завршетка радова): 

 

Шифра радова на основу Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области 

грађевинарства за сврху одређивања пореског 

дужника за ПДВ („Службени гласник РС“ бр. 

86/2015) 

 

 

 

 

 
                 Датум                                                                                                                    Понуђач 

                                                                                                 М. П.             __________________________                                                                                           

___________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 

 

 

 

  A - GRAĐEVINSKI  RADOVI     

1 Zemljani radovi 
Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena  

bez PDV-a 

Ukupna 

cena 

bez PDV-a 

1.1. 

Opsecanje površinskog sloja betonskog trotoara d=10-

20 cm izvršiti dijamantskom testerom  i kompresorom 

što pravilnijeg oblika.Konstrukciju opseći po 25 cm 

šire od rova. Obračun po m¹ 

m¹ 100     

1.2. Postojeći betonsku (asfaltnu) konstrukciju razbiti i 

odneti na Gradsku deponiju udaljenu Do 5 km 1,5*20 
m² 50     

1.3. 
Izrada tampon sloja od tucanik d=15cm,betonskog 

sloja  od 15cm MB25 
m² 50     

1.4. 
Izrada završnog sloja trotoara od sitnozrnog asfalta u 

zbijenom stanju debjine d=3cm 
m² 50     

1.5. 

Rušenje  betonskih ivičnjaka, vađenje olimpije i rigola 

od mršavog betona MB15, sa odvozom na deponiju 
        

a) ivičnjaci  m¹ 10     

b) olimpija m² 50     

b) rigola m¹ 5     

1.6. 
Nabavka i postavljanje  betonskih ivičnjaka i rigola od 

mršavog betona MB15  
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a)ivičnjaci m¹ 10     

b) rigola m¹ 5     

1.7. Postavljanja olimpije u pesak m² 50     

1.8. Mašinski iskop zemlje dimenzije iskopa 1x0.8mx80m m² 40     

1.9. 

Ručni iskop zemlje od I do III kategorije na mestima 

nepristupačnim za rad mašine kao i oko postojećih 

podzemnih instalacija, sa odbacivanjem iskopanog 

materijala bar 1m od ivice rova. širini rova sa 

proširenjem .Iskop je obračunat prema min. 

        

a) dimenzija iskopa 20mx1,5 mx1,2m m³ 25     

b)dubina iskopa od 1.2-2m m³ 15     

c) proširenje rova radnu jamu  m³ 10     

1.10. 
Odvoz viška zemlje sa utovarom i istovarom na 

Gradsku deponiju. 
m³ 80     

1.11. Planiranje dna kanalskog rova sa tačnošću 1cm m² 110     

1.12. 

Rastiranje i planiranje peska ispod cevi po dnu rova, 

kao i zatrpavanje peskom min. 10 cm iznad cevi sa 

zbijanjem-kvašenjem. Koeficijent rastresitosti 

K=1.10.U cenu je uračunata nabavka i prevoz peska. 

m³ 30     

Ukupno zemljani radovi   

 
 

    

2 Betonski i armirano-betonski radovi 
Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena  

bez PDV-a 

Ukupna 

cena 

bez PDV-a 

2.1. 

Betonirnje podloga ispod komore i šahta od nabijanog 

betona MB25 u sloju debljine 10cm.sloj betona mora 

biti ravan. 

m² 10     

2.2. 

Betoniranje dna i stranica šahtova i komore armiranim 

betonom MB30 u potrebnoj dvostranoj oplati. U 

svemu prema detaljima. 

m² 6     
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2.3. 

Betoniranje betonskih nosača čeličnog poklopca u 

MB30 na revizionim silazima sa ugrađenim ramom za 

liveni poklopac. 

m³ 1,3     

2.4. 
Formirati čvrstu tačku betoniranjem AB bloka za 

predizolovane cevi Ø 100/200mm u potrebnoj 

dvostranoj oplati.U svemu prema detaljima. 

m³ 9     

Ukupno betonski i armirano-betonski radovi   

 
 

    

3 Ostali radovi 
Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena  

bez PDV-a 

Ukupna 

cena 

bez PDV-a 

3.1. 

Nabavka i postavljanje plastičnih traka za 

obeležavanje vrelovoda preko završnog sloja peska. 

Trake postaviti duž obe cevi. 

m¹ 300     

3.2. 

Formiranje otvora u armirano-betonskim zidovima 

radi prolaska cevi. Nakon postavljanja zidne ulazne 

čaure i cevi, otvor zatvoriti betonom marke MB30. 

kom 2     

3.3. 

Nabavka i ugradnja gvozdenih livenih poklopca sa 

ramom i sa sistemom za zaključavanjem. 
kom       

a) nabavka i ugradnja kom 2     

3.4. 
Obezbeđenje dovoljnog broja prelaza za pešake(sa 

rukohvatom) preko iskopanog rova. 
kom 4     

3.5. 
Dovođenje slivnika i slivničke veze u funkcionalno 

stanje. 
kom 4     

3.6. Izmeštanje vodovodnih priključaka kom 4     

3.7. Izmeštanje električnih priključaka kom 4     

3.8. Izmeštanje telefonskih priključaka kom 4     
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3.9. 

Geodetsko snimanje i kartiranje novoizvedenog 

vrelovoda. 

Jediničnom cenom je obuhvaćeno horizontalno i 

vertikalno 

snimanje cevovoda i unošenje podataka u katastar 

podzemnih 

instalacija. Snimanje izvodi ovlašćena agencija. 

Potvrda RGZ-a o 

izvršenom snimanju i kartiranju i kopija plana 

novoizvedenih 

vodova dostavlja se investitoru. U jediničnu cenu treba 

zaračunati angažovanje ovlašćene geodetske agencije i 

troškove 

RGZ-a, prema cenovniku RGZ-a katastar 

nepokretnosti Kikinda, 

na izradi kopije plana novoizvedenih vodova i za 

unošenje 

promene u katastar podzemnih instalacija sa 

izdavanjem Potvrde 

o izvršenom kartiranju. Obračun po m¹ trase. 

m¹ m¹     

Ukupno ostali radovi   

 
 

    

 REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 

 Ukupno zemljani radovi   

 Ukupno betonski i armirano-betonski radovi   

 Ukupno ostali radovi   

 UKUPNO BEZ PDV-a  
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B - MAŠINSKI RADOVI 

    

R.B. OPIS POZICIJE 
Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena  

bez PDV-a 

Ukupna 

cena 

bez PDV-

a 

2.1 

Polaganje cevovoda od predizolovanih cevi koji 

obuhvataju polaganje cevovoda,montažu spojnica, 

elastičnih jastuka, hamburških lukova i ispunu 

spojnica PUR-penom DN100/200 u dužine od 

L=168mx 2  

m 192     

2.2 
Polaganje predizolovanih hamburški lukova 

DN100/200(prod.) produženih krakova1mX1m 
kom. 8     

2.3 Montaža završnih kapa DN100 kom 2     

2.4 Montaža termoskupljajućih spojnica DN100 kom 22     

2.5 
Montaža kompezatora DN100 i pripadajućih 

prirubnica 
kom 4     

2.6 
Montaža vođice za  kompezatora UNP65 sa 

materijalom 
kom 8     

2.7 Montaža fiksne tačke DN100 kom 4     

2.8 
Potrošni materijal :elektrode za zavarivanje,brusni 

kamen, i dr 
paušal       

2.9 
Proba na hladan hidraulički pritisak i provera na 

čvrstoću i zaptivenost. 
paušal       

2.10 

Pripremno završni radovi : obezbeđenje gradilišta, 

iznošenje mašinskog materijala, regulacija saobraćaja 

prilikom istovara materijala i dr.dužina trase do 130 

m 

paušal       

2.11 

Povezivanje žica za detekciju vlage merenje 

otpornosti izgradjene deonice i izrada zapisnika u 

pismenoj formi. 

paušal       

Ukupno mašinski radovi   
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REKAPITULACIJA MAŠINSKIH RADOVA 

 

 

Ukupno mašinski radovi 
  

 

 

 

C - NABAVKA, ISPORUKA I UGRADNJA MAŠINSKOG 

MATERIJALA 

     

R.br. O P I S 

Jedinična 

cena  

bez PDV-a 

Ukupna 

cena 

bez PDV-

a 

1. 

Čelična šavna cev : Spiralno varena ( ispitana na 50 bar trajno sa pikovima na 80 bar 10sec)radni 

materijal St.37.0, dimenzije i mase prema DIN2458. Tehnički standard za izradu i isporuku i radni 

materijal  DIN1626. Izolacija predizolovanih cevi:  Termička izolacija od PUR pene na bazi 

ciklopentana postojana na 1490C, čija termička provodljivost ne prelazi 0,027W/mK posle 5 godina 

eksploatacije, prosečne gustine 80 kg/m3. Hidro izolacija od PEHD omotača obradjenog korona 

efektom . Detekcija vlage: Duž cevi su postavljene dve žice za detekciju vlage u izolaciji. Sve po 

standardu EN253 za predizolovane cevi. Sretifikat kontrole osnovne cevi prema EN10204/3.1.B.  Za 

radni pritisak PN16 radnu temperaturu t=1300C dozvoljeni napon minimalno 170 N/mm2                                                                     

  
DN ΦDs/s mm/mm DIZ  mm m kom 

L - 

metara 

σdoz  

N/mm2 
Tip cevi  

100 114,3X3,6 200 12 28 336 170 šavna     

2 

Predizolovani čelični luk:Dužina kraka 1mx1m Prema važećoj normi EN448 sa lukom prema 

DIN2605 i cevnim cilindrom prema normi DIN2448.Cevni završeci su iskošeni i pripremljeni za 

zavarivanje prema DIN2559. Termička izolacija od PUR pene na bazi ciklopentana postojana na 

1490C, čija termička provodljivost ne prelazi 0,027W/mK posle 5 godina eksploatacije, prosečne 

gustine 80 kg/m3. Hidro izolacija od PEHD omotača obradjenog korona efektom . Detekcija vlage: 

Duž luka su postavljene dve žice za detekciju vlage u izolaciji. Sve po standardu EN253 za 

predizolovane cevi.                                                                 

  DN ΦDs/s mm/mm DIZ  mm α kom Tip cevi  
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100 114,3X3,6 200 90 0 4 šavna     

3 

PHD SPOJNICE sa pripadajućom opremom: Spojnica predizolovanih cevi od termoskupljajućeg 

polietilena minimalne dužine 700 mm, sa pratećom opremom (trake, buksne, odstojnici i čepovi) po 

standardu EN489. 

  DN ΦDs/s mm/mm DIZ  mm Tip  komada  

100 114,3X3,6 200 termoskup. 
40 

    

 

 

 

 

 

4 

Završna kapa : na mestima povezivanja starog i novog cevovoda, služi za sprečavanje prodora u 

izolaciju. Materijal identičan materijalu zaštitne cevi pod R.br.1 a sve u skladu sa noemom EN253 i 

EN 489 

  DN ΦDs/s mm/mm DIZ  mm Tip  komada  

100 114,3X3,6 200   2     

5 

Ekspanzioni jastuci : elastični podmetači dužine 1m služe za prihvatanje dilatacije predizolovanih 

cevi. 

  DN TIP DIM Tip cevi komada  

100 II 40x240x1000 standard 
50 

    

6 

PUR pena (A+B) : Ispuna za PHD spojnice na bazi ciklopentana služi za ispunu mesta zavarivanja 

predizolovanih cevi. 

  Komp. Ukupno lit Ukupno kg  

A 60,00 50,00     
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B 120,00 80,00     

7 

PRIKLJUČCI Priključci izradjeni prema EN448 DIN 2448 sa lukom prema DIN2605, sa 

završetcima pripremljenim za zavarivanje prema DIN 2559. Priključci su na osnovnoj cevi izradjeni 

proširenjem kraja cevi dok je luk zavaren kružnim šavom. 

  DN ΦDsxs / ΦDsxs mm/mm 
DIZ  mm 

Tip priključka  
komada  

100/65 114.3x3.6/76.1X2.9 200/140 T 2     

100/32 114,3X3,6/42.4X2.6 200/110 P 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

FIKSNA TAČKA Predizolovana fiksna tačka izradjena prema normi EN448 i DIN2448 sa cevnim 

završetcima pripremljenim za zavarivanje prema DIN2559 i čeličnim prirubom na čvrstoj tački koji je 

kvadratnog oblika. 

Sile koje moraju da prenesu čelični prirubi na fiksnim tačkama:F=300kN 

  DN ΦDsxs mm/mm DIZ  mm a x b mm s mm Dužina mm Tip komada  

100 114,3X3,6 200     2000 standard 6     

9 

Aksijalni kompenztor dilatacije sa čličnim prirubnicama DN100NP16. 

Temperature do 130 celzijusa,pritisak do 16 bara,dilatacija do 90mm 

  DN ΦDsxs mm/mm DIZ  mm a x b mm s mm Dužina mm Tip komada  

100 114,3       450 standard 4     

Ukupno nabavka, isporuka i ugradnja mašinskog materijala   
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ZBIRNA REKAPITULACIJA Ukupna cena 

 A - GRAĐEVINSKI  RADOVI   

B - MAŠINSKI RADOVI   

C - NABAVKA, ISPORUKA I UGRADNJA MAŠINSKOG MATERIJALA   

UKUPNO BEZ PDV-a   

IZNOS PDV-a   

UKUPNO SA PDV-om   
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 

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:                                                                                                           Понуђач 

                                                                                                М.П.             ___________________________                                                                                           

_________________________     
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке – радови на замени вреловодне мреже , бр ЈН 46/2017, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 
             Датум:                                                                                                        Понуђач 

                                                                        М.П.                                 _________________________ 

    

 
Напомена: услучају 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 закона 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. Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Радови 

замени вреловодне мреже  у Кикинди бр. ЈН 46/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да 

је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 
    Датум                                                                                                                         Понуђач 

________________                                                     М.П.                                    __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

______________________________________________________________________ 

Назив наручиоца 

 

______________________________________________________________________ 

 

Датум и место:___________________________________________________ 

 

Овим потврђујемо да је привредно друштво 

 

__________________________________________________________________________________ 

За потребе наручиоца 

 

__________________________________________________________________________________ 

извршило радове 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(навести врсту радова) 

 

 

 

у вредности од ________________________________ динара са ПДВ-ом. 

 

а на основу уговора бр. ______________________ од _______________________ и да је све обавезе 

преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у 

уговореном року. 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге сврхе. 

Контакт особа наручиоца: _____________________________, телефон __________________________. 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

 

 

       Датум                                                          М.П.           Овлашћено лице наручиоца 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД КИКИНДА 

БРОЈ: _________________ 

ДАНА: ________________. године 

КИКИНДА 

 

 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 

 
 

Закључен дана ______________. године, између: 

 

Град Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   

ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  

коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: наручилац)  

 
      и 

________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,  

ПИБ: _______________, Матични број: ___________________  

Број рачуна:________________, Назив банке: 

кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: извођач). 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Извођење радова на замени вреловодне мреже у Кикинди.. 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Наручилац је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца дана _______2017. године, спровео јавне набавке мале вредности – 

радова на замени вреловодне мреже у Кикинди. 

 

Члан 2. 

 

Извођач је ____________године доставио понуду за радове на замени вреловодне мреже у Кикинди 

која је заведена код наручиоца под бројем ______ која у свему одговара техничким спецификацијама 

из понуде. 

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде извођача и Одлуке о додели уговора бр. __________ 

од __________ године изабрао извођача предметних радова. 
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Члан 3. 
 

Извођач ће предметне радове вршити самостално. 
 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Извођач ће подизвођачу/има _______________________________________________________ 

поверити вршење следећих услуга/радова: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора. 

Извођач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код 

подизвођача ради увида у извршење уговора. 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________ 
 За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 

 

Члан 4. 

 
Уговорне стране су сагласне да је извођач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим 

условима под којим ће се изводити радови, као што су локација, приступ, могућност нормалног 

извођења радова и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не може тражити 

никакве промене Уговора. 

Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са техничком документацијом на основу које 

изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака. 

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене 

сагласности наручиоца да одступа од исте. 

Наручилац има право да мења техничку документацију у складу са важећим прописима. 

Извођач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа. 

У случају измена техничке документације, извођач има право да писмено затражи продужење рока 

под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок 

извођење радова по овом Уговору. 

 

II 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
 

II а ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 5. 

 

Извођач се обавезује: 

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању руководиоца радова 

- да радови започну попуњавањем Извештаја о увођењу извођача  у посао ,оверен од стране 

наручиоца и одговорног извођача радова 
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- да у утврђеном року изврши радове који су предмет овог уговора 

- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу, да изводи радове у складу са пројектно-

техничком документацијом  

- да благовремено обезбеди сав материјал потребан за извођење радова  

- да уредно доставља наручиоцу атесте о уграђеном материјалу и опреми 

- да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим 

прописима, нормативима и стандардима 

- да предузме све прописане мере за сигурност градилишта, радова, опреме, материјала, радника, 

пролазника, суседних објеката и околине, тако да наручилац буде ослобођен свих одговорности 

према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, радно 

правних прописа, за време од почетка извођења радова све до позитивно обављеног техничког 

пријема 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, а који 

регулишу ову област 

-  да омогући вршење стручног надзора на објекту 

- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу извршеног 

надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или 

рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја 

и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за 

извођење радова 

- да поступи по захтеву наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у погледу 

уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси наручилац 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 

повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику 

-  да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету 

-  да по завршетку радова уклони сав свој отпад и преостали материјал са градилишта 

- да прибави решење надлежног одељења Градске  управе о месту депоновања вишка земљаног 

материјала и шута 

- да спроведе одговарајуће мере безбедности и здравља на раду 

- да изради динамички план извођења радова и достави наручиоцу 

-да накона завршетка радова сачини Извештај о изведеним радовима ,као доказ завршетка радова и 

могућности предаје објекта инвеститору на даље коришћење. 

 

Члан 6. 

Извођач ће доставити наручиоцу при потписивању овог Уговора бланко сопствену меницу као 

средство финансијског обезбеђења за за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде 

без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 

30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу 

за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима 

и на начин предвиђен уговором. 

 

Члан 7. 
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Извођач се обавезује да све уговорене радове изврши у року од ______ (максимално 45 календарских 

дана) календарских дана по увођењу у посао, а као дан увођења у посао рачуна се дан када се 

извођачу преда локација, потпише уговор о извођењу радова и испуне Уговором предвиђене обавезе 

наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

Извођач је дужан да благовремено извести наручиоца о завршетку уговорених радова. 

Извођач је обавезан да уклони све евентулане недостатке, на свој рачун, у гарантном року од 

______(минимално 2 године) година. 

Отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 10 

радних дана по захтеву наручиоца. 

Гарантни рок почиње да тече од дана извршене примопредаје извршених радова. 

 

II б ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 

 

Наручилац се обавезује да:  

- извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова 

- преда извођачу техничку документацију за извођење радова у једном примерку 

- преда решење о одобрењу извођења радова 

- именује надзорни орган и о томе извести извођача 

- да благовремено врши оверу испостављених ситуација 

- редовно измирује обавезе према извођачу за завршене радове на основу привремених ситуација и    

окончаних ситуација; наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са својим 

могућностима у року од 45 дана од пријема ситуација. 

- одмах по пријему обавештења о завршетку радова поднесе захтев за технички пријем 

 

III ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Члан 10. 

 

Уговорена цена свих радова износи _____________ динара (и словима: _______________________) 

без ПДВ-а односно ______________ динара (и словима: _________________________) са урачунатим 

ПДВ-ом. 

Обе уговорне стране прихватају исплату аванса у висини од ____% (максимално 30 %). 

Уговореним јединичним ценама из предмера и предрачуна радова обухваћене су и све таксе и остале 

обавезе прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци потребни за 

потпуно извршење овог Уговора. 

Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних 

помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу 

са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета 

уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и пројектом (атести, 

узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не 

плаћају се посебно. Уговорене јединичне цене за материјал и сву опрему, подразумевају франко 

градилиште, односно објекат, уграђено односно унето, размештено и монтирано сходно техничкој 

документацији. 
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Наручилац је сагласан да се коначна вредност извршених радова утврди на основу стварне изведене 

количине радова из оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа, уз примену јединичних 

цена из понуде, која је саставни део овог уговора. 

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране 

надзорног органа наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде извођача, 

исте ће се сматрати вишком радова. 

Коначна вредност вишка радова и рока за њихово извођење биће одређени Анексом овог Уговора. 

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране 

надзорног органа наручиоца мање од количина предвиђених предмеру из усвојене понуде извођача, 

наручилац ће платити извођачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде. 

Наручилац ће исплатити остатак износа по пријему коначног обрачуна и записника о примопредаји 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

1.) авансна уплата – по потписивању уговора, а у року од 45 дана.  

            2.) остатак износа – по обрачунатим месечним ситуацијама. 

 

Члан 11. 

 

Понуђене јединичне цене не могу се мењати услед повећања (вишка), односно смањења (мањка) 

количине радова које су утврђене у понуди. 

У случају да се у току извођења радова појаве додатни (непредвиђени) радови не већи од 15% од 

укупне вредности радова, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним 

набавкама спровести Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. 

 

Члан 12. 

 

У случају прекорачења рока из члана 7. овог уговора извођач је у обавези да плати уговорну казну у 

висини од 0,5% од укупне вредности радова за сваки дан кашњења, с тим што иста не може прећи 5% 

од уговорене вредности радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем 

рачуна наведеног у коначном обрачуну.  

 

Члан 13. 

 

Наручилац признаје право извођачу на продужење уговореног рока завршетка радова: 

-у случају дејства више силе 

-несипуњења обавеза из члана 9. овог Уговора. 

-услед извођења вишкова уз сагласност (одобрење) надлежног органа 

-услед измене техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по 

измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине Анекс овог 

уговора. 

У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у грађевинском 

дневнику, рок извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе. Под вишом 

силом уговорне стране сматраће: земљотрес, поплаву, пожар, експлозију, мобилно и ратно стање, као 

и велике атмосферске непогоде које ометају нормално извођење радова. 

 

Члан 14. 

 

Извођач ће обавестити наручиоца о завршетку уговорених радова. 
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Примопредају изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници 

извођача и наручиоца. Примопредаја се врши уз записник, од стране заједничке комисије, најкасније 

у року од 3 дана од завршетка радова. 

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом примопредаје 

радова извођач мора да отклони у споразумно утврђеном року. 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова у року од 7 дана. 

У коначном обрачуну су обрачунате све коначне обавезе између извођача у наручиоца. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 

Извођач нема право да мења пројекат без писмене сагласности наручиоца, обавезан је да у току 

радова уредно води граћевински дневик и грађевинску књигу, а обавезује се да сву техничку 

документацију са примљеним прилозима уредно и у примереном року врати наручиоцу. 
 

 

Члан 16. 

 

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, 

вансудским путем, уколико: 

 извођач не поштује рок за извршење радова из члана 7. овог Уговора; 

 не уклони све евентуалне недостатке, на свој рачун, у гарантном року; 

 не испуњава обавезе из члана 5. овог Уговора; 

 извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора 

У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете. 

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских 

прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога 

наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења. 

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све трошкове 

које је имао до датума раскида уговора. 

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога. 

 

Члан 17. 

 

За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима и 

остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора. 

 

Члан 18. 

 

Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су : 

- Спецификације, врста, квалитет, количина и опис радова (предмер радова) 

- понуда извођача 

 

Члан 19. 

 

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно. 

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда. 
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Члан 20. 

 

Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране. 

Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних 

страна. 

 

Члан 21. 

 

Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале. 

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за 

своје потребе. 

 

     ГРАД КИКИНДА                                             _________________________ 

        градоначелник                                                          

        Павле Марков                                                        _________________ 

 
                                                      ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке.  

Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује да 
прихвата наведени модел. 
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  VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
1. ЈЕЗИК: 

            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ: 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Град  Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку радова на замени вреловодне мреже у Кикинди, ЈН бр. 46/2017 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

15.08.2017. године до 10 часова. 

 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА: 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА: 

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.  

 

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ: 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град  Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова на замени вреловодне мреже ЈН бр. 46/2017- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова на замени вреловодне мреже ЈН бр. 46/2017 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова на замени вреловодне мреже ЈН бр. 46/2017- НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на замени вреловодне мреже ЈН бр. 46/2017- 

НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ: 

 На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 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 то лице може учествовати у више заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (поглавље V, одељак 1.), 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: 

 Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и 

наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

 Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.  

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем; 

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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. 

Максимални износ аванса 30/%, а остатак по обрачунатим месечним ситуацијама и по стварно 

изведеним количинама радова. 

Рок плаћања је 45 дана по испостављеним ситуацијама. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 2 (две) године од завршетка радова. 

 

9.3.Захтев у погледу рока  извођења радова 

Понуђени рок не може бити дужи од 45 календарских  дана од дана увођења у посао. Понуђач се 

сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник. 

  

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 
Понуђени радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним 

техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом. 

 

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 свим урачунатим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без ПДВ. 

            Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних 

помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу 

са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета 

уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и пројектом (атести, 

узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не 

плаћају се посебно. 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима.Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА: 

I Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави: 

1 ) Извођач ће доставити наручиоцу при потписивању овог Уговора бланко сопствену меницу 

као средство финансијског обезбеђења за за добро извршење посла, која мора бити евидентирана 

у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 15% од укупне вредности понуде 

без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 

30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу 

за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима 

и на начин предвиђен уговором. 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ: 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ: 

 Не постоји таква документација. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на е-

mail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 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, ЈН бр. 46/2017“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. 

Закона. 

 

15. 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 да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 

Закона).  

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 понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

16. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA 

ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA: 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.  

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail 

javne.nabavke@kikinda.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 

права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 

набавкама 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 горе наведеног рока, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 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 сходно члану 151. Закона 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. Закона 

7. Потпис подносиоца 

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од 60.000,00 динара. 

 

Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да 

је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога. * 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.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
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(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 

таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 

1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен 

рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Упутство се може преузети са web адресе 

  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

