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
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКОГ МОСТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА
„СТАРО ЈЕЗЕРО-ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА „
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈН бр. 44/2018

Датум објављивања

25.06.2018. године

Рок за достављање понуда

25.07.2018. године до 10 часова

Јавно отварање понуда

25.07.2018. године у 11 часова

Кикинда, јун , 2018. Године
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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-404-1/2018-44 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2018-44, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова
ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКОГ МОСТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА
„СТАРО ЈЕЗЕРО –ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“
ЈН 44/2018
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл.

3

17
17

IV
V

Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријуми за доделу уговора

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

26

VII

Модел уговора

50

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

61

IX

Oбрасци за додатне услове 1-5

71

I

II
III

4

25
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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

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број 44/2018 су радови на Изградњи пешачког моста у склопу пројекта
„Старо језеро-живот нашег града“

2. КОНТАКТ ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА:
Лице за контакт: Јелена Бајић Иветић, е-маил: jelena.bajic@kikinda.or.rs
Служба за котакт: Одсек за јавне набавке, е-маил: javne.nabavke@kikinda.org.rs
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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:
ТЕХНИЧКИ ОПИС

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
Gradska uprava Kikinda
pos. opis radova

j.m

količina

OBJEKAT: PEŠAČKI MOST
k.p. br.2809,2828,2826 i 21474 k.o.Kikinda,
Števančeva bara
INVESTITOR: Grad Kikinda
A
0100

GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
ZAJEDNIČKI
I
OPŠTI
ZEMLJANE RADOVE

USLOVI

ZA

Izvođač radova će pored opisa pojedinačnih
stavki radova cenama obuhvatiti i sledeće
zajedničke uslove: Zemljani radovi će biti
izvedeni u svemu prema projektu. Cene
sadrže sve radne operacije, utroške
materijala, pomoćni alat i radne skele po
propisima
''Normativi
i
standardi
u
građevinarstvu" kao i ostale troškove i zaradu
Izvođača.
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Višak iskopane zemlje Izvođač će utovariti i
odvesti kamionima na deponiju koju odredi
Investitor. Cena radova sadrži i razastiranje i
grubo planiranje zemlje istovarene na
deponiju.
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA
Obračun količina stvarno izvedenih radova
izvršiće se prema odredbama koji propisuju
''Normativi i standardi u građevinarstvu"'. Pri
proračunu količina stvarno izvršenih radova
sve iskope i odvoz obračunati po m3
samoniklog tla, a sve nasipe po m3 zbijenog
materijala.

0101

Geodetsko obelezavanje polozaja rampi i
stepenista. Obracun po m2.

0102

Mašinsko razbijanje postojećih temelja od
lakoarmiranog betona sa utovarom u vozilo i
odnosenjem suta na deponiju koju odredi
investitor do 5 km daljine. Obracun po m3.

0103

0104

a
b

m²

218.00

m³

32.00

m³

25.20

m³
m³

40.45
7.98

Masinski iskop zemlje III kategorije sa
utovarom u vozilo i odnosenjem na deponiju
do 5 km daljine. Iskop se izvodi u vodi
(temelji mosta). Obracun po m3.

Masinski iskop zemlje III kategorije sa
utovarom u vozilo i odnosenjem na deponiju
do 5 km daljine (rampe I stepenista).
Obracun po m3.
temelji rampi
temelji stepenista
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0105

temelji rampi

b

temelji stepenista

a
b
c

m³
m³

6.39
1.26

m³
m³
m³

12.96
13.26
8.32

Nabavka, nasipanje i nabijanje prljavog
peska oko i izmedju temelja, Obracun po m3.
temelji mosta
temelji rampi
temelji stepenista
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

0200

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka, nasipanje i nabijanje tampona od
prirodne mesavine sljunka. Nabijanje izvesti
do potpune zbijenosti. Obracun po m3.

a

0106

ПИБ: 100511495

SVEGA

ARMIRANOBETONSKI RADOVI
ZAJEDNIČKI
I
OPŠTI
BETONSKE RADOVE

USLOVI

ZA

Izvođač radova će pored opisa pojedinačnih
stavki radova cenama obuhvatiti i sledeće
zajedničke uslove: Betonski radovi će biti
izvedeni u svemu prema projektu, statičkom
proračunu i važećim pravilnicima. Cene
sadrže sve radne operacije, utroške
materijala, pomoćni alat i radne skele po
propisima
''Normativi
i
standardi
u
građevinarstvu", kao i ostale troškove i
zaradu Izvođača.
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Beton će biti spravljan, transportovan,
ugrađen, negovan i ispitan na probnim
uzorcima po odredbama koje propisuje
važeći ''Pravilnik o tehničkim normativima za
beton i armirani beton''
( PBAB 87Službeni list SFRJ br.11/87 ). Beton će biti
spravljan od agregata i cementa atestiranih
po važećim standardima i čiste vode.
Izvođač je dužan Nadzornom organu i
Investitoru dostaviti dokaz o postignutoj
marci betona u skladu sa ''Pravilnik o
tehničkim normativima za beton i armirani
beton''
( PBAB 87-Službeni list
SFRJ br.11/87 )

Cena sadrži izradu, montažu, demontažu i
čišćenje oplate za betoniranje betonskih
konstrukcija . Oplate moraju biti urađene
prema
projektovanim
osama
i
na
projektovanim kotama sa sigurnim vezama.

OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA
Obračun količina stvarno izvedenih radova
izvršiće se prema odredbama koji propisuju
''Normativi i standardi u građevinarstvu".

0201

Izrada armiranobetonskih stopa temelja
mosta betonom MB 30 u iskopu. Visinska
kota gornje površine stope ispod nivoa vode
u kanalu. Neophodno snižavanje nivoa vode
u iskopu što se posebno obračunava.
Armatura se takodje obracunava posebno.
Obracun po m3.
m³

18.00
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0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Izrada gornjeg dela (temeljni zid) temelja
mosta betonom MB 30 u glatkoj oplati (natur
beton). Oplata ulazi u cenu. Armatura se
obracunava posebno. Obracun po m3.
m³

10.20

m³

17.03

m³

15.62

m³

2.69

m²

22.36

m³

11.05

m³

6.02

Izrada armiranobetonske stope temelja rampi
betonom MB 30 u iskopu. Armatura se
obracunava posebno. Obracun po m3.

Izrada gornjeg dela (temeljni zid) temelja
rampi betonom MB 30 u glatkoj oplati (natur
beton). Oplata ulazi u cenu. Armatura se
obracunava posebno. Obracun po m3.

Izrada armiranobetonske stope temelja
stepenista betonom MB 30 u iskopu.
Armatura se obracunava posebno. Obracun
po m3.
Izrada ploce debljine 8 cm mrsavim betonom
MB 20 na nasipu od prljavog peska
(stabilizacija kosine). Obracun po m2.

Izrada armiranobetonske prilazne ploče
debljine 12 cm na nasipu od peska MB 30.
Armatura se obračunava posebno. Obracun
po m2.
Izrada armiranobetonskog lucnog stepenista
betonom MB 30 na tamponu izvedenom od
mrsavog betona. Stepenište izvesti u glatkoj
oplati (natur beton). U cenu ulazi i izrada
gazista sa zavrsnom obradom vidnih
povrsina. Obracun po m3.

ARMIRANOBETONSKI RADOVI

SVEGA
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0300

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ARMIRACKI RADOVI
ZAJEDNIČKI
I
OPŠTI
ARMIRAČKE RADOVE

USLOVI

ZA

Izvođač radova će pored opisa pojedinačnih
stavki radova cenama obuhvatiti i sledeće
zajedničke uslove: Armirački radovi će biti
izvedeni u svemu prema projektu, statičkom
proračunu i armaturnim nacrtima. Cene
sadrže sve radne operacije, utroške
materijala, pomoćni alat i radne skele po
propisima
''Normativi
i
standardi
u
građevinarstvu" kao i ostale troškove i zaradu
Izvođača.

Armaturu uraditi od kvalitetnih čelika
predviđenih u statičkom proračunu a u
svemu po odredbama koje propisuje važeći
''Pravilnik o tehničkim normativima za beton i
armirani beton'' ( PBAB 87-Službeni list
SFRJ br.11/87 ) i važećim standardima za
betonsko gvožđe. Armaturu očistiti od rđe i
prljavštine, ispraviti, iseći, saviti i ugraditi po
detaljima ( armaturnim nacrtima ) i statičkom
proračunu.

Jedinačna cena sadrži i postavljanje
podmetača od čelika, plastike ili betona za
postizanje predviđenih zaštitnih slojeva i
pravilnog položaja armature u konstrukciji.
Sva podeona gvožđa i uzengije će biti čvrsto
vezani za glavnu armaturu tako da ne može
doći do promene položaja armature za vreme
betoniranja konstrukcije.

OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA
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Obračun količina stvarno izvedenih radova
izvršiće se prema odredbama koji propisuju
''Normativi i standardi u građevinarstvu".

0301

a

b

c

Nabavka, secenje, savijanje i montaza
armature u svemu prema statickom
proracunu I datim detaljima. Obracun po kg.
temelji mosta
GA 240/360
RA 400/500
temelji I zidovi rampe
GA 240/360
RA 400/500
MAG 500/560
prilazna stepenista
GA 240/360
RA 400/500
MAG 500/560
ARMIRACKI RADOVI

0400

kg
kg

320.00
720.00

kg
kg
kg

320.00
1,250.00
1,000.00

kg
kg
kg

50.00
150.00
250.00
SVEGA

BRAVARSKI RADOVI
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA
Stvarna
količina
ugradjenog
čelika
obračunava se po kg. Obračun radova izvršiti
prema
tabličnim
težinama
profila
i
radioničkim crtežima.
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0401

0402

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala i izrada osnovne celicne
konstrukcije mosta. Konstrukcija se izvodi od
radionicki zavarenih sanducasth kutijastih
profila. Vezu limova koji formiraju sandučasti
profil
izvesti
zavarivanjem
sučeonim
šavovima svom dužinom nosača. Poprecna
ukrucenja izmedju nosaca izvode se
vertikalno postavljenim limovima. Montaza
nosaca autodizalicom. Konstrukciju izvesti u
svemu prema statickom proracunu i
radionickim detaljima. U cenu ulazi ciscenje
od korozije, osnovni antikorozioni premazi i
zavrsno bojenje u tonu po izboru investitora.
Obracun po kg.

kg

23,000.00

kg

3,450.00

Nabavka materijala i izrada sekundarne
celicne konstrukcije i ograde mosta od
kutijastih HOP profila (podkonstrukcija)
odnosno cevastih profila i flahova (zaštitna
ograda). Podkonstrukciju i ogradu izvesti u
svemu prema statickom proracunu i
radionickim detaljima. U cenu ulazi ciscenje
od korozije, osnovni antikorozioni premazi i
zavrsno bojenje u tonu po izboru investitora.
Obracun po kg.
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0403

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka
materijala
i
zrada
celicne
podkonstrukcije i ograde rampi od kutijastih
HOP profila (podna konstrukcija) odnosno
cevastih profila i flahova (zaštitna ograda).
Konstrukciju i ogradu izvesti u svemu prema
statickom proracunu i radionickim detaljima.
U cenu ulazi ciscenje od korozije, osnovni
antikorozioni premazi i zavrsno bojenje u
tonu po izboru investitora. Obracun po kg.

kg

BRAVARSKI RADOVI

3,750.00
SVEGA
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0500
0501

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

STOLARSKI RADOVI
Oblaganje horizontalnih, kosih i vertikalnih
povrsina mosta i prilaznih rampi oblogom od
dasaka sibirskog arisa. Debljina obloge 27
mm u daskama širine oko 14cm, dužine do
4m. Daske moraju biti obrađene za deking,
izbrazdane gornje površine. Daske se moraju
obraditi tako da sa bočnih strana imaju
nuteve u koje se postavljaju nerđajuće kopče
za međusobno spajanje. Kopče se šrafe za
metalnu potkonstrukciju. Daske se sa svih
strana premazuju tankoslojnim lazurnim
pramazom i tečnosću za impregnaciju drveta
na vodenoj osnovi. Prenaz mora biti
namenjen posebno za palube na otvorenom
prostoru, da ima zastitu od UV zracenja zbog
pigmenta, da je ekoloski je prihvatljiv sa
neutralnim mirisom. Za zavrsni premaz
naneti 3 sloja. Drvo mora biti najmanje B
klase.
U cenu ulazi osnovni materiajl, zastitni
premazi
i nerdjajuce kopce za vezu sa
podkonstrukcijom.
Obracun po m2.

a

podna obloga mosta

m²

60.00

b

podna obloga prilaznih rampi

m²

65.00

c

obloga klupa

m²

75.00

d

obloga ograde parapeta

m²

45.00

STOLARSKI RADOVI

SVEGA
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0600

RAZNI RADOVI

0601

Montaza I fiksiranje anker ploca (za osnovnu
konstrukciju mosta) tezine cca 15 kg u oplatu
temelja mosta (pre betoniranja) sa svom
potrebnom
podkonstrukcijom.
Materijal
obracunat
u
bravarskim
radovima.
Obracunava se samo radna snaga. Obracun
po kom.

0602

0603

0604

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

kom

8.00

kom

168.00

h

120.00

m²

156.25

Montaza I fiksiranje anker ploca (oslonci
podkonstrucije poda rampi I anker ploče
stubova ograde) tezine cca 0.50 kg u
armiranobetonske zidove rampi. Materijal
obracunat
u
bravarskim
radovima.
Obracunava se samo radna snaga. Obracun
po kom.

Snizavanje nivoa podzemnih voda zbog
izrade temeljnih stopa mostova. Nivo vode
spustiti za cca 120 cm, povrsina jame cca 10
m2, radi se u neposrednoj blizini kanala. Nivo
vode drzati spusten dok se ne zavrsi
vezivanje betona. Tehnologija spustanja
nivoa vode po izboru izvodjaca. Obracun po
h. Broj casova evidentirati kroz gradjevinski
dnevnik.

Bojenje betonskih stepenica i betonskih
delova rampi bojom za betonske površine.
Boja mora imati jaku adheziju i izuzetnu
trajnost. Boja crna. Broj premaza prema
preporuci proizvođača boje. Obračum po m².
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ELEKTRO RADOVI

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
r.br.
Naziv

1

Zamena RP ploče u kandelaberu pločom RP 4, povezivanje kabla
rasvete mosta

2

Iskop rova 0,8x0,4m u zemlji III kategorije sa zatrpavanjem u
slojevima, za polaganje kabla
Isporuka i montaža kabla. Kabl se polaže u iskopan kablovskI rovod
od najbližeg kandelabera do mostića
2
- PP00 3x2,5mm
Isporuka i montaža kabla. Kabl se polaže kroz metalnu
konstrukciju mosta u postavljenu metalnu regalicu. Od regalice
svetiljki, kablovi se postavljaju u rebrasta creva

3

4

6

7

kol.

kom

1

3

7

m

m

30

m

110

m

25

m
m

80
30

- razvodna kutija IP65 sa 4 uvodnice

kom

15

Isporuka i montaža svetiljki. Svetiljke se montiraju u ogradu mosta
- LED, slične tipu ZimbaLed ugradna Eglo lampa [ EGLO 95234 ];
4,8W, 4000K, IP65
- LED ugradna lampa slične tipu Moss Philips [ PHILIPS
17306/47/16 ], LED - 1X3 Watt - 270 Lm - IP67 - topla bela
(2700K) - 114mm

kom

18

kom

10

m

20

- PP00
5

j.mere

3x2,5mm

2

Isporuka i montaža trake FeZn 25x4mm od prvog kandelabera do
mosta, povezivanje sa metalnom konstrukcijom mosta i uzemljenjem
rasvete.
Isporuka i montaža zaštite kablova
- metalne pocinkovane regalice 50x50 mm sa poklopcima
postavljene u konstrukciju ograde, prema skici
- PVC fi 18mm
Isporuka i montaža razvodnih kutija

8

9

Isporuka i polaganje energetske crvene pozor trake 100x0,8mm
iznad energetskog kabla i PVC štitnika
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УСЛОВИ НАБАВКЕ:
Начин плаћања: : Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. Наручилац се обавезује да
радове из предмета овог уговора плаћа Извођачу радова по следећој динамици:
- Аванс у износу од 50% у року од 45 дана од дана пријема предрачуна,
- Износ од 40% по испостављеним привременим ситуацијама у року од 45 дана од дана
пријема и
-Износ од минимум 10% по окончаној ситуацији,
потписане и оверене од стране надзорног органа и наручиоца и примљенe банкарске гаранције за
обезбеђења отклањања грешака у гарантном року, која се предаје са окончаном ситуацијом.
Место извођења радова: Објекат се налази на к.п. бр.2809,2828,2826 i 21474 к.о.Кикинда,
"Штеванчева бара“
Гарантни рок за извођење радове: 3 (три) године рачунајући од дана примопредаје радова. За
уграђене материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који
тече од дана извршене примопредаје радова.
Рок за извођење радова: до 120 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Спецификацију понуђач мора да овери печатом и потпише чиме потврђује сагласност са
истом
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Пројекат за извођење радова се налази код инвеститора, и на захев заинтересованог лица, може се
извршити увид, до 5 дана од истека рока за подношење понуда, уз предходну писмену најаву
Наручиоцу од 2 дана.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Р.бр

1.

2.

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Назив документа, назив издаваоца, број
и датум издавања

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);
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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) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

5.

Да има важећу дозволу надлежног
ДОЗВОЛА – за ову набавку није потребна
органа за обављање делатности која
посебна дозвола надлежног органа.
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 5) ЗЈН)

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Назив документа, назив издаваоца,
број и датум издавања
1.
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1.1. Да је понуђач у претходне три
обрачунске године (у 2015., 2016. и
2017. години) остварио пословни
приход у минималном укупном износу
од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а);
1.2. Да понуђач у последњих 6 месеци,
које предходе месецу у коме је
објављен позив за подношeње понуда
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није био у блокади
2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1. Да је Понуђач у периоду од 3 (три)
године
које
предходе
години
објављивања позива за подношење
понуда и то у 2015.,2016., 2017. години
извео сличне радове, који чине
предмет ове јавне набавке, у укупној
вредности од минимум 5.000.000,00
динара без ПДВ-а).
2.2. – Да има важећу и одговарајућу
лиценцу за обављање послова у
области управљања водама, издату у
складу са чланом 112. Закона о водама
(„Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012
и 101/2016) и Правилником о условима
у погледу техничко-технолошке
опремљености и организационе и
кадровске оспособљености за
обављање послова у области
управљања водама, као и о начину
вођења евиденције издатих и одузетих
лиценци
(„Сл. гласник РС“, бр.
23/2012 и 57/2013).

3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
3.1. доставно возило носивости
минимум 1,2 т - 1 ком
3.2. камион кипер, носивости минимум
3 тона – 1 ком
3.3. комбинована радна машина –
ровокопач утоваривач – 1 ком

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
4.1. Да на дан подношења понуде има
минимум 10 радно ангажованих лица,
уговором о раду или неком другом
врстом уговора у складу са важећим
Законом о раду од којих најмање:
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- 1 носилац лиценце 410
- 1 носилац лиценце 450 или 451
- 1 лице задужено за безбедност и
здравље на раду.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова
под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем
ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом, а додатни услови се доказују и достављањем свих докумената
наведених на страни 65-68 конкурсне документације као и другим деловима конкурсне
документације где је то наведено.

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5)
ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач не доказује
јер за ову набавку није потребна посебна дозвола.
 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. У том случају понуђач је дужан да
за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том
случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 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.
 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена
као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да
затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у
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остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)
Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних
услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
2)
Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних
услова – 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, којом 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)
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних
услова - 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
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локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.



ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.Финансијски капацитет, услови под редним бројем 1. наведени у табеларном приказу додатних
услова доказују се на следећи начин:

1.1 Доказ:
- Уколико је понуђач правно лице, доставља:
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три
обрачунске године, (2015., 2016. и 2017. годину). Уколико Извештај о бонитету Агенције за
привредне регистре не садржи податке о блокади за тражени временски период, понуђач је дужан
да докаже да није био у блокади у последње 3 године, које предходе месецу у коме је објављен
позив за подношрње понуда, прилагањем и Потврде Народне банке Србије, Одељење за принудну
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;
- Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему
простог/двојног књиговодства, доставља:
 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на
приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој територији
је регистровао обављање делатности за предходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.
годину);
 потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за
предходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. годину);
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за тражени
временски период, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последње 3 године, које
предходе месецу у коме је објављен позив за подношње понуда, прилагањем и Потврде Народне
банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;
1.2 Доказ: Да понуђач у последњих 6 месеци, које предходе месецу у коме је објављен позив за
подношење понуда није био у блокади доказује се подношењем Потврде Народне банке Србије,
Одељење за принудну наплату, Крагујевац о "броју дана блокаде".
*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на
интернет страници АПР-а и Народне банке Србије. У наведеном случају понуђач доставља
интернет страницу на којој се тражени подаци налазе.
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском
капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно.
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*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о
финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.
2.Пословни капацитет, услови под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних
услова, доказују се на следећи начин :
2.1. Доказ:
- Списак изведених радова (Прилог бр. IX.2 у овој конк. документацији) на истим или сличним
пословима који су предмет јавне набавке;
- Потврда наручилаца о реализацији закључених уговора издатих и потписаних од стране
наручилаца (Прилог бр. IX.1 у овој конк. документацији). Потврде наручилаца могу бити достављене
и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу Потврде из ове конкурсне
документације,
-Фотокопије уговора са припадајућим евентуалним Анексима и
-Фотокопија прве и последње стране (рекапитулација) окончаних ситуација за изведене радове
2.2. Доказ:
Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за
воде о издавању лиценце за обављање послова у области управљања водама.

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати
услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан је да сам
испуни задати услов о пословном капацитету.
3.Технички капацитет, услови под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних
услова, доказују се на следећи начин:
.Доказ: Изјава понуђача (потписана и оверена печатом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу од стране овлашћеног лица) којом потврђује да располаже захтеваним техничким
капацитетом, са копијама очитаних важећих саобраћајних дозвола у моменту отварања понуда,
извод из пописне листе за 2017. године или важећи Уговор о закупу или Уговор о лизингу опреме и
возила.
4. Кадровски капацитет, услови под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних
услова, доказују се на следећи начин:
4.1. Доказ: Оверени обрасци IХ.3 и IХ.4 из конкурсне документације (потписана и оверена печатом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу од стране овлашћеног лица) којом потврђује
да има у радном односу или ангажоване у складу са законом најмање 10 радно ангажованих лица,
од чега:
- 1 носилац лиценце 410
- 1 носилац лиценце 450 или 451
- 1 лице задужено за безбедност и здравље на раду.
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Уз образац - изјаву, која мора бити потписана и оверена, понуђач прилаже и:
-за лица која су у радном односу код понуђача: Фотокопија образца пријаве ППП ПД1 (извод из
појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку) за месец јануар 2018 године,
-за ангажована лица: Фотокопија уговора о радном ангажовању,
-за носиоце лиценци: Фотокопија лиценце, потврде о важности лиценце и уговора о радном
ангажовању,
-Уколико Понуђач има запослено лице задужено за послове безбедности и здравља на раду,
прилаже фотокопију уверења о положеном стручном испиту и уговора о радном ангажовању.
-Уколико Понуђач нема запослено лице задужено за послове безбедности и здравља на раду,
потребно је да достави фотокопију лиценце привредног друштва које је ангажовао на обављању
послова безбедности и здравља на раду и фотокопију уговора о ангажовању.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа, и то:
● доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води
Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет
стреници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs)
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.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора
у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном
ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење
радова.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти
гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине
и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Уз понуду, понуђач је дужан да достави потписане и оверене:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – није обавезна;
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и
76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Обрасци за доказивање додатних услова IX 1-5.
8) Меница за озбиљност понуде
9) Писма о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за повраћај аванса, за
добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року;
10) Образац Изјаве понуђача о обиласку локације.
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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

ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радови –Изградња пешачког
моста у склопу пројекта „СТАРО ЈЕЗЕРО –ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018

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:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
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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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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
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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.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радови - Изградња пешачког моста у склопу пројекта „СТАРО ЈЕЗЕРО –
ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања :
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. Наручилац се
обавезује да радове из предмета овог уговора плаћа Извођачу
радова по следећој динамици:
- Аванс у износу од 50% у року од 45 дана од дана пријема
предрачуна,
-

Износ од 40% по испостављеним привременим
ситуацијама у року од 45 дана од дана пријема и

-

Износ од минимум 10% по окончаној ситуацији

Рок важења понуде, (мин. 60 дана од отварања понуде)

Рок за извођење радова, (најдуже 120 календарских дана од дана
увођења извођача у посао)

Гарантни период за радове, (најмање 3 године од дана
потписивања записника о примопредаји предметних радова)

Место извршења радова

Кикинда, ул. Бранка
Радичевића 8
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Датум

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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
pos.
1
A

01-00

opis radova
2

j.m

količina

jedin.cena

ukupna cena
bez PDVa

3

4

5

6(4*5)

GRADJEVINSKO-ZANATSKI
RADOVI
PRIPREMNI I ZEMLJANI
RADOVI
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA ZEMLJANE RADOVE
Izvođač radova će pored opisa
pojedinačnih
stavki
radova
cenama obuhvatiti i sledeće
zajedničke uslove: Zemljani
radovi će biti izvedeni u svemu
prema projektu. Cene sadrže
sve radne operacije, utroške
materijala, pomoćni alat i radne
skele po propisima ''Normativi i
standardi u građevinarstvu" kao i
ostale
troškove
i
zaradu
Izvođača.
Višak iskopane zemlje Izvođač
će utovariti i odvesti kamionima
na
deponiju
koju
odredi
Investitor. Cena radova sadrži i
razastiranje i grubo planiranje
zemlje istovarene na deponiju.
OBRAČUN
RADOVA

IZVRŠENIH
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Obračun
količina
stvarno
izvedenih radova izvršiće se
prema odredbama koji propisuju
''Normativi
i
standardi
u
građevinarstvu"'. Pri proračunu
količina stvarno izvršenih radova
sve iskope i odvoz obračunati po
m3 samoniklog tla, a sve nasipe
po m3 zbijenog materijala.
01-01

01-02

01-03

01-04

a
b
01-05

Geodetsko
polozaja rampi
Obracun po m2.

i

obelezavanje
stepenista.
m²

218.00

Mašinsko razbijanje postojećih
temelja
od
lakoarmiranog
betona sa utovarom u vozilo i
odnosenjem suta na deponiju
koju odredi investitor do 5 km
daljine. Obracun po m3.

m³

32.00

Masinski
iskop
zemlje
III
kategorije sa utovarom u vozilo i
odnosenjem na deponiju do 5
km daljine. Iskop se izvodi u
vodi (temelji mosta). Obracun po
m3.

m³

25.20

Masinski
iskop
zemlje
III
kategorije sa utovarom u vozilo i
odnosenjem na deponiju do 5
km daljine (rampe I stepenista).
Obracun po m3.
temelji rampi
temelji stepenista

m³
m³

40.45
7.98

m³
m³

6.39
1.26

a

Nabavka, nasipanje i nabijanje
tampona od prirodne mesavine
sljunka. Nabijanje izvesti do
potpune zbijenosti. Obracun po
m3.
temelji rampi

b

temelji stepenista
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01-06

a
b
c

ПИБ: 100511495

Nabavka, nasipanje i nabijanje
prljavog peska oko i izmedju
temelja, Obracun po m3.
temelji mosta
temelji rampi
temelji stepenista
PRIPREMNI I ZEMLJANI
RADOVI

02-00

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m³
m³
m³

12.96
13.26
8.32

SVEGA

ARMIRANOBETONSKI
RADOVI
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA BETONSKE RADOVE
Izvođač radova će pored opisa
pojedinačnih
stavki
radova
cenama obuhvatiti i sledeće
zajedničke uslove: Betonski
radovi će biti izvedeni u svemu
prema
projektu,
statičkom
proračunu
i
važećim
pravilnicima. Cene sadrže sve
radne
operacije,
utroške
materijala, pomoćni alat i radne
skele po propisima ''Normativi i
standardi u građevinarstvu",
kao i ostale troškove i zaradu
Izvođača.
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Beton
će
biti
spravljan,
transportovan,
ugrađen,
negovan i ispitan na probnim
uzorcima po odredbama koje
propisuje važeći ''Pravilnik o
tehničkim normativima za beton
i armirani beton''
(
PBAB 87-Službeni list SFRJ
br.11/87 ). Beton će biti
spravljan od agregata i cementa
atestiranih
po
važećim
standardima i čiste vode.
Izvođač je dužan Nadzornom
organu i Investitoru dostaviti
dokaz o postignutoj marci
betona u skladu sa ''Pravilnik o
tehničkim normativima za beton
i armirani beton''
(
PBAB 87-Službeni list SFRJ
br.11/87 )
Cena sadrži izradu, montažu,
demontažu i čišćenje oplate za
betoniranje
betonskih
konstrukcija . Oplate moraju biti
urađene prema projektovanim
osama i na projektovanim
kotama sa sigurnim vezama.
OBRAČUN
IZVRŠENIH
RADOVA
Obračun
količina
stvarno
izvedenih radova izvršiće se
prema odredbama koji propisuju
''Normativi
i
standardi
u
građevinarstvu".
02-01

Izrada armiranobetonskih stopa
temelja mosta betonom MB 30 u
iskopu. Visinska kota gornje
površine stope ispod nivoa vode
u kanalu. Neophodno snižavanje
nivoa vode u iskopu što se
posebno obračunava. Armatura
se takodje obracunava posebno.
Obracun po m3.

m³

18.00
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02-02

02-03

02-04

02-05

02-06

02-07

ПИБ: 100511495

Izrada gornjeg dela (temeljni zid)
temelja mosta betonom MB 30 u
glatkoj oplati (natur beton).
Oplata ulazi u cenu. Armatura
se
obracunava
posebno.
Obracun po m3.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m³

10.20

m³

17.03

Izrada gornjeg dela (temeljni zid)
temelja rampi betonom MB 30 u
glatkoj oplati (natur beton).
Oplata ulazi u cenu. Armatura
se
obracunava
posebno.
Obracun po m3.

m³

15.62

Izrada armiranobetonske stope
temelja stepenista betonom MB
30 u iskopu. Armatura se
obracunava posebno. Obracun
po m3.

m³

2.69

Izrada ploce debljine 8 cm
mrsavim betonom MB 20 na
nasipu od prljavog peska
(stabilizacija kosine). Obracun
po m2.

m²

22.36

Izrada
armiranobetonske
prilazne ploče debljine 12 cm na
nasipu od peska MB 30.
Armatura
se
obračunava
posebno. Obracun po m2.

m³

11.05

Izrada armiranobetonske stope
temelja rampi betonom MB 30 u
iskopu. Armatura se obracunava
posebno. Obracun po m3.
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02-08

ПИБ: 100511495

Izrada
armiranobetonskog
lucnog stepenista betonom MB
30 na tamponu izvedenom od
mrsavog betona. Stepenište
izvesti u glatkoj oplati (natur
beton). U cenu ulazi i izrada
gazista sa zavrsnom obradom
vidnih povrsina. Obracun po m3.
ARMIRANOBETONSKI
RADOVI

03-00

m³

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

6.02

SVEGA

ARMIRACKI RADOVI
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA ARMIRAČKE RADOVE
Izvođač radova će pored opisa
pojedinačnih
stavki
radova
cenama obuhvatiti i sledeće
zajedničke uslove: Armirački
radovi će biti izvedeni u svemu
prema
projektu,
statičkom
proračunu
i
armaturnim
nacrtima. Cene sadrže sve
radne
operacije,
utroške
materijala, pomoćni alat i radne
skele po propisima ''Normativi i
standardi u građevinarstvu" kao i
ostale
troškove
i
zaradu
Izvođača.
Armaturu uraditi od kvalitetnih
čelika predviđenih u statičkom
proračunu a u svemu po
odredbama
koje
propisuje
važeći ''Pravilnik o tehničkim
normativima za beton i armirani
beton'' ( PBAB 87-Službeni list
SFRJ br.11/87 ) i važećim
standardima
za
betonsko
gvožđe. Armaturu očistiti od rđe
i prljavštine, ispraviti, iseći, saviti
i ugraditi po detaljima (
armaturnim
nacrtima
)
i
statičkom proračunu.
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Jedinačna
cena
sadrži
i
postavljanje
podmetača
od
čelika, plastike ili betona za
postizanje predviđenih zaštitnih
slojeva i pravilnog položaja
armature u konstrukciji. Sva
podeona gvožđa i uzengije će
biti čvrsto vezani za glavnu
armaturu tako da ne može doći
do promene položaja armature
za
vreme
betoniranja
konstrukcije.
OBRAČUN
IZVRŠENIH
RADOVA
Obračun
količina
stvarno
izvedenih radova izvršiće se
prema odredbama koji propisuju
''Normativi
i
standardi
u
građevinarstvu".
03-01

Nabavka, secenje, savijanje i
montaza armature u svemu
prema statickom proracunu I
datim detaljima. Obracun po kg.

a

temelji mosta
GA 240/360
RA 400/500
temelji I zidovi rampe
GA 240/360
RA 400/500
MAG 500/560
prilazna stepenista
GA 240/360
RA 400/500
MAG 500/560
ARMIRACKI RADOVI

b

c

04-00

kg
kg

320.00
720.00

kg
kg
kg

320.00
1,250.00
1,000.00

kg
kg
kg

50.00
150.00
250.00
SVEGA

BRAVARSKI RADOVI
OBRAČUN
RADOVA

IZVRŠENIH
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Stvarna količina ugradjenog
čelika obračunava se po kg.
Obračun radova izvršiti prema
tabličnim težinama profila i
radioničkim crtežima.
04-01

04-02

Nabavka materijala i izrada
osnovne celicne konstrukcije
mosta. Konstrukcija se izvodi od
radionicki zavarenih sanducasth
kutijastih profila. Vezu limova
koji formiraju sandučasti profil
izvesti zavarivanjem sučeonim
šavovima
svom
dužinom
nosača.
Poprecna ukrucenja
izmedju nosaca izvode se
vertikalno
postavljenim
limovima.
Montaza
nosaca
autodizalicom.
Konstrukciju
izvesti u svemu prema statickom
proracunu
i
radionickim
detaljima. U cenu ulazi ciscenje
od
korozije,
osnovni
antikorozioni premazi i zavrsno
bojenje u tonu po izboru
investitora. Obracun po kg.

kg 23,000.00

Nabavka materijala i izrada
sekundarne celicne konstrukcije
i ograde mosta od kutijastih
HOP profila (podkonstrukcija)
odnosno cevastih profila i
flahova
(zaštitna
ograda).
Podkonstrukciju i ogradu izvesti
u svemu prema statickom
proracunu
i
radionickim
detaljima. U cenu ulazi ciscenje
od
korozije,
osnovni
antikorozioni premazi i zavrsno
bojenje u tonu po izboru
investitora. Obracun po kg.

kg

3,450.00
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Nabavka materijala i zrada
celicne podkonstrukcije i ograde
rampi od kutijastih HOP profila
(podna konstrukcija) odnosno
cevastih
profila
i
flahova
(zaštitna ograda). Konstrukciju i
ogradu izvesti u svemu prema
statickom
proracunu
i
radionickim detaljima. U cenu
ulazi ciscenje od korozije,
osnovni antikorozioni premazi i
zavrsno bojenje u tonu po izboru
investitora. Obracun po kg.
kg

3,750.00

Napomenajedinična cena izrade i
montaže
čeličnih
elemenata
konstrukcije treba da sadrži i
odmašćivanje, čišćenje od korozije,
antikorozivni zaštitni premaz kao i
završno bojenje mat lakom antracit
ili crne boje u dva sloja.U cenu
ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške,
skela, kao i atestiranje konstrukcije
i varova.

BRAVARSKI RADOVI
05-00

SVEGA

STOLARSKI RADOVI
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a

Oblaganje horizontalnih, kosih i
vertikalnih povrsina mosta i
prilaznih rampi oblogom od
dasaka sibirskog arisa. Debljina
obloge 27 mm u daskama širine
oko 14cm, dužine do 4m. Daske
moraju biti obrađene za deking,
izbrazdane gornje površine.
Daske se moraju obraditi tako
da sa bočnih strana imaju
nuteve u koje se postavljaju
nerđajuće kopče za međusobno
spajanje. Kopče se šrafe za
metalnu potkonstrukciju. Daske
se sa svih strana premazuju
tankoslojnim
lazurnim
pramazom
i
tečnosću
za
impregnaciju drveta na vodenoj
osnovi.
Prenaz
mora
biti
namenjen posebno za palube
na otvorenom prostoru, da ima
zastitu od UV zracenja zbog
pigmenta, da je ekoloski je
prihvatljiv sa neutralnim mirisom.
Za zavrsni premaz naneti 3
sloja. Drvo mora biti najmanje B
klase.
U cenu ulazi osnovni materiajl,
zastitni premazi
i nerdjajuce
kopce
za
vezu
sa
podkonstrukcijom.
Obracun po m2.
podna obloga mosta

m²

60.00

b

podna obloga prilaznih rampi

m²

65.00

c

obloga klupa

m²

75.00

d

obloga ograde parapeta

m²

45.00

STOLARSKI RADOVI
06-00

SVEGA

RAZNI RADOVI
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06-01

06-02

06-03

06-04

07-00

ПИБ: 100511495

Montaza I fiksiranje anker ploca
(za osnovnu konstrukciju mosta)
tezine cca 15 kg u oplatu
temelja mosta (pre betoniranja)
sa
svom
potrebnom
podkonstrukcijom.
Materijal
obracunat
u
bravarskim
radovima. Obracunava se samo
radna snaga. Obracun po kom.
Montaza I fiksiranje anker ploca
(oslonci podkonstrucije poda
rampi I anker ploče stubova
ograde) tezine cca 0.50 kg u
armiranobetonske zidove rampi.
Materijal obracunat u bravarskim
radovima. Obracunava se samo
radna snaga. Obracun po kom.
Snizavanje nivoa podzemnih
voda zbog izrade temeljnih
stopa mostova. Nivo vode
spustiti za cca 120 cm, povrsina
jame cca 10 m2, radi se u
neposrednoj blizini kanala. Nivo
vode drzati spusten dok se ne
zavrsi
vezivanje
betona.
Tehnologija spustanja nivoa
vode po izboru izvodjaca.
Obracun po h. Broj casova
evidentirati kroz gradjevinski
dnevnik.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

kom

8.00

kom

168.00

h

120.00

Bojenje betonskih stepenica i
betonskih delova rampi bojom
za betonske površine. Boja
mora imati
jaku adheziju i
izuzetnu trajnost. Boja crna. Broj
premaza
prema
preporuci
proizvođača boje. Obračum po
m².
m²
SVEGA
RAZNI RADOVI

156.25

ELEKTRO RADOVI
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1

2

3

4

5

6

7

8

ПИБ: 100511495

Zamena RP ploče u
kandelaberu pločom RP 4,
povezivanje kabla rasvete mosta
Iskop rova 0,8x0,4m u zemlji III
kategorije sa zatrpavanjem u
slojevima, za polaganje kabla
Isporuka i montaža kabla. Kabl
se polaže u iskopan kablovskI
rovod od najbližeg kandelabera
do mostića
- PP00 3x2,5mm2
Isporuka i montaža kabla. Kabl
se polaže kroz metalnu
konstrukciju mosta u postavljenu
metalnu regalicu. Od regalice
svetiljki, kablovi se postavljaju u
rebrasta creva
- PP00 3x2,5mm2
Isporuka i montaža trake FeZn
25x4mm od prvog kandelabera
do mosta, povezivanje sa
metalnom konstrukcijom mosta i
uzemljenjem rasvete.
Isporuka i montaža zaštite
kablova
- metalne pocinkovane regalice
50x50 mm sa poklopcima
postavljene u konstrukciju
ograde, prema skici
- PVC fi 18mm
Isporuka i montaža razvodnih
kutija
- razvodna kutija IP65 sa 4
uvodnice
Isporuka i montaža svetiljki.
Svetiljke se montiraju u ogradu
mosta
- LED, slične tipu ZimbaLed
ugradna Eglo lampa [ EGLO
95234 ]; 4,8W, 4000K, IP65
- LED ugradna lampa slične tipu
Moss Philips [ PHILIPS

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

j.mere

kol.

kom

1

m3

7

m

30

m

110

m

25

m
m

80
30

kom

15

kom

18

kom

10
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9

ПИБ: 100511495

17306/47/16 ], LED - 1X3 Watt 270 Lm - IP67 - topla bela
(2700K) - 114mm
Isporuka i polaganje energetske
crvene pozor trake 100x0,8mm
iznad energetskog kabla i PVC
štitnika
ELEKTRO RADOVI

m
SVEGA

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

20

REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH
RADOVA
01-00
02-00

PRIPREMNI I ZEMLJANI
RADOVI
ARMIRANOBETONSKI
RADOVI

03-00

ARMIRACKI RADOVI

04-00

BRAVARSKI RADOVI

05-00

STOLARSKI RADOVI

06-00

RAZNI RADOVI

07-00

ELEKTRO RADOVI
UKUPNO:
PDV
Ukupno sa PDV-om

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)
понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________________ , доставља укупан износ
и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

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:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке радови на Изградња пешачког моста у склопу пројекта СТАРО ЈЕЗЕРО –ЖИВОТ НАШЕГ
ГРАДА 44/2018
, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке радови на
Изградња пешачког моста у склопу пројекта „СТАРО ЈЕЗЕРО –ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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);
3) Понуђач 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);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
1.Финансијски капацитет:
1.1.Да је понуђач у претходне три обрачунске године (у 2015., 2016. и 2017. години) остварио
пословни приход у минималном укупном износу од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а);
1.2. Да понуђач у последњих 6 месеци, које предходе месецу у коме је објављен позив за
подношрње понуда није био у блокади
2. Пословни капацитет:
2.1. Да је Понуђач у периоду од 3 (три) године које предходе години објављивања позива за
подношење понуда и то у 2015.,2016., 2017. години извео радове на постављању решеткасте
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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челичне конструкције (има референце), који чине предмет ове јавне набавке, у укупној
вредности од минимум 5.000.000,00 динара без ПДВ-а).
2.2. – Да има важећу и одговарајућу лиценцу за обављање послова у области управљања
водама, издату у складу са чланом 112. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010,
93/2012 и 101/2016) и Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и
организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама,
као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци
(„Сл. гласник РС“, бр.
23/2012 и 57/2013).
3. Технички капацитет:
3.1. доставно возило носивости минимум 1,2 т - 2 ком
3.2. камион кипер, носивости минимум 5 тона – 1 ком
3.3. комбинована радна машина – ровокопач утоваривач – 1 ком
4. Кадровски капацитет
4.1. Да на дан подношења понуде има минимум 10 радно ангажованих лица, уговором о раду или
неком другом врстом уговора у складу са важећим Законом о раду од којих најмање:
- 1 носилац лиценце 410
- 1 носилац лиценце 450 или 451
- 1 лице задужено за безбедност и здравље на раду.
Место:_____________
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, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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VII 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:
Изградња пешачког моста у склопу пројекта „СТАРО ЈЕЗЕРО –ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику РС» број
124/2012, 14/2015, 68/2015) и Позива за подношење понуда за јавну набавку Изградња пешачког
моста у склопу пројекта СТАРО ЈЕЗЕРО –ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА 44/2018 спровео отворени поступак
јавне набавке радова према конкурсној документацији број: 404-1-2018/44 у даљем тексту:
Конкурсна документација),
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели
уговора Извођачу, број: _____ од ________ 2018. године (попуњава Наручилац)
- да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе
следећи:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према
наведеном моделу уговора)
- да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила Споразум о заједничком извршењу
јавне набавке број_________ од _________ године, којим је прецизирана одговорност сваког
понуђача из групе понуђача за извршење уговора и која је саставни део овог Уговора.
Да је Извођач делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има:
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______%
од укупне вредности Понуде.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______%
од укупне вредности Понуде.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________,
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______%
од укупне вредности Понуде.
(попуњава се само у случају понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је
поверено делимично извршење набавке).

Члан 1.
Предмет Уговора је Извођење радова на пројекту „Старо језеро-живот нашег града“ и
ближе је одређен прихваћеном Понудом Извођача број_____од _______2018. године, која је
саставни део овог Уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и
овим Уговором.
Ради извршења радова који су предмет Уговора Извођач се обавезује да обезбеди радну
снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско- занатске и
припремно завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова кoји су
предмет овог Уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Овог Уговора износи
укупно _______________динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом.
Вредност ПДВ-а износи _______________ динара.
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Извођач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2.
тачка 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-испр.., 61/2005,
61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др. Закон, 142/2014, 5/2015усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016-усклађени дин. изн.).
Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена
из усвојене Понуде Извођача.
Јединиче цене из става 3. овог члана су фиксне до завршетка радова.
Стварна вредност радова и услуга ближе описаних у члану 1. овог Уговора биће утврђена на
основу стварно изведених количина радова, које су утврђене у грађевинској књизи, и јединичних
цена из усвојене Понуде.
Извођач може уговорене количине да мења уз писмену сагласност Наручиоца, с тим што
укупна вредност уговорених радова из основног уговора остаје непромењена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања, припремних радова, помоћних материјала и
опреме, трошкове од 10% контролних испитивања по налогу надзорног органа, трошкове
издавања средстава обезбеђења и све остале зависне трошкове Извођача. У цену је урачуната и
привремена сабраћајна сигнализација (уколико је потребна).

Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин:
- аванс у висини од 50% од уговорене вредности радова, у року до 45 (четдесетпет) дана од
дана пријема:
a) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,
b) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
c) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања;
- 40% по испостављеним месечним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране
стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене
ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију
за добро извршење посла и полисе осигурања;
- по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема:
a) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених
радова и јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора,
b) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,
c) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране
Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од укупне уговорене уговорене из овог
Уговора.
Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова.
Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног
аванса и вредности изведених радова, с тим што је Извођач радова у обавези да у целости изврши
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обрачун преосталог износа примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи издавању
окончане ситуације
Члан 4.
Извођач је дужан да преда Наручиоцу:
-у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења Уговора,
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног аванса од 50% од
уговорене вредности без ПДВ са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока за завршетак радова. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг);
- у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења Уговора,
банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10% од вредности закљученог
Уговора без ПДВ-а, са роком важности који мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење уговорених радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први
позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном
документацијом. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико
понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим
Уговором о јавној набавци.
- У тренутку примопредаје предметних радова, након сачињавања, потписивања и овере
Записника о примопредаји радова, Извођач предаје Наручиоцу банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у висини од 10 % од вредности Уговора без ПДВ-а, са
роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока. Гаранција мора бити безусловна,
платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са
Конкурсном документацијом. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди
Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани
понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења
предмета уговора у гарантном року
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева
Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
__
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 44/2018
страна 52 од 75

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

Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са
пажњом доброг привредника.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од
_________радних дана (а који не може бити дужи од 120 календарских дана) рачунајући од дана
увођења Извођача радова у посао.
Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику, том приликом сачиниће
се посебан записник о увођењу извођача у посао.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача, и то: у случају елементарних
непогода и дејства више силе, у случају измене пројектно техничке документације по налогу
наручиоца, у случају прекида рада изазвног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној
форми, уз сагласност Наручиоца и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 2 (два)
дана од сазанања за околности из става 3. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног
рока за завршетак радова.
Уговорни рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе
постигну писани споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у складу са важећим
прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком
документацијом и овим Уговорм, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођач се обавезује:
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 дана достави
примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматарње и даље поступање; неблаговремено
уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане,
неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок извођења радова
- да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорних извођача
радова који поседују одговарајуће лиценце одговорног извођача радова у складу са чланом 152.,
став 1., тачка 2. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- именује лице за безбедност и здравље на раду (у складу са Законом о безбедности и здрављу на
раду - Службени гласник РС бр.101/2005 и 91/2015).
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- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту
посла и у уговореном року;
- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим
стандардима, мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим
прописима и мерама за материјале које користи приликом извођења радова. Уколико Наручилац
утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија
и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за
контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних
прописа за време укупног трајања извођења радова;
- да обезбеди мерење и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току радова;
- да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који
морају бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова;
- да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова;
- да поступи по свим основаним 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 или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;
- 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;
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем
овде уговорених радова;
- након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију,
одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови.
- постави и одржава привремену сабраћајну сигнализацију;
- изврши геодетско снимање изведеног објекта и изради Елаборат геодетских радова за упис
објекта у катастар непокретности и преда Елаборат Наручиоцу
- сноси трошкове израде пројеката изведеног објекта у складу са важећим прописима (уколико
при извођењу радова дође до одступања од одобреног Идејног пројекта, узрокованог грешком
извођача);
- обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед објекта;
- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року;
- учествује у примопредаји уговорених радова и коначном обрачуну изведених радова;
- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун;
- видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана по увођењу у посао,
у сагласности са чл.149. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и по упутству Корисника.
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Члан 7.
Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу
детаљни динамички план извођења уговорених радова.
Уколико Наручилац утврди да Извођач не реализује радове у складу са детаљним
динамичким планом, и ако након писменог упозорења у року од 10 (десет) дана од дана уручења
писменог упозорења, Наручилац не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено,
Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог извођача у посао и изврши наплату
гаранције банке за добро извршење посла.
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог извођача падају на терет
Извођача.
Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од
даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор, уз наплату гаранције за добро
извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете.
Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим
средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове, односно средствима и радном
снагом коју обезбеђује у складу са условима из конкурсне документације и Понуде.

Члан 8.
Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све предвиђене
врсте радова из понуде, са личним лиценцама, и да иста достави стручном надзору.
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и
изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач је у обавези
да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, добије писмену
сагласност Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача, Извођач је
дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све
услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи.
Члан 9.
Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу са
предмером радова из Понуде Извођача, у року до 7 дана од дана закључења Уговора, достави
Наручиоцу:
1.
На усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова. Динамички план мора
бити потписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови
и то:
план ангажовања потребне радне снаге;
план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту;
план набавке потребног материјала;
финансијски план реализације извођења радова по месецима;
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пројекат организације градилишта;

Члан 10.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне
заштите.
Уколико извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај Уговор признаје за извршну исправу без права
приговора.
Члан 11.
Наручилац је дужан :
- да обезбеди документацију за извођење радова
- да решењем именује стручни надзор
Члан 12.
Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал
и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурања објекта у изградњи) и
достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова.
Извођач је такође дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу
полису 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.
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 ____ године (минимално 3 године) рачунајући од
дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за
поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник РС“, број 93/2011) другачије
одређено. За уграђене материјале и опрему важи гарантни року складу са условима произвођача,
који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
Члан 14.
У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о
томе обавести Извођача, у року од 15 дана од дана сазнања за недостатке.
Извођач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све нађене недостатке, као
и скривене мане, у супротном Наручилац задржава право, да на терет Извођача радова ангажује
другог извођача радова за отклањање предметних недостатака, наплатом гаранције банке за
отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. овог члана, Наручилац има право
да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
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Члан 15.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертфикате квалитета и атесте
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је
налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу
квалитета . Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи од Извођача да поруши изведене радове и да их о свом трошку
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач у
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на
трошак Извођача по овом Уговору.
Члан 16.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и
Наручиоца у писаној форми.
Извођач не може без писане сагласности Наручиоца да мења обим уговорених радова и
изводи вишкове радова. Уколико је Наручилац сагласан са предложеним вишковима радова,
закључиће се анекс овом Уговору у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Члан 17.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.
Изведени накнадни радови без писмене сагласноисти Наручиоца су правно не важећи и
Извршиоцу неће бити плаћени.
Члан 18.
У случају да током реализације овог Уговора, стручни надзор констатује да је потребно
извођење додатних радова, у смислу члана 36. Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може
спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, уколико је
претходно прибављено позитивно мишљење Управе за јавне набавке.
Члан 19.
Технички преглед радова обезебдиће Наручилац, у складу са Законом.
Извођач је дужан да сарађује са Комисијом за технички преглед и да поступи по свим
захтевима те Комисије.
Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну
документацију према Закону о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа,
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саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу,
осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за
поједине врсте објеката („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016).
Уколико Комисија за технички преглед својим мишљењем, односно извештајем констатује
примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи
Комисија.
Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички
преглед, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача путем
наплате гаранције банке за добро извршење посла.
По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Наручилац и Извођач ће
без одлагања, а најкасније у року 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуну
изведених радова. Комисија је састављена у складу са одредбама Правилника наведеног у ставу
2. овог члана, односно релевантног важећег прописа који регулише предметну област.
Члан 20.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Комисију за примопредају и коначан обрачун радова чине представници Наручиоца,
Извођача и стручни надзор.
Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова, а
након што је извршен технички преглед и исходована употребна дозвола.
Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и
записник о коначном обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив
радова који се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и
степен завршености истих, одговарајуће табеле свих уграђених маеријала са приложеним
атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке
Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако
их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на
рачун Извођача.
У записнику о коначном обрачуну врши се комплетно финансијско сравњивање и
записнички то констатује. Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на
бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде.
Члан 21.
Уколико извођач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Наручиоцу уговорену
казну у износу 5 ‰ (пет промила) од укупне уговорене вредности Уговора за сваки дан
закашњења, а највише до 5 % за целокупан период кашњења.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног
пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
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Члан 22.
Наручилац и Извођач имају право на једнострани раскид Уговора у следећим случаевима:
уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана, као и ако Извођач не
изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога
касни са извођењем радова
уколико извршени радове не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла и квалитету
наведеном у Понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора
у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 23.
У случају једностраног раскида Уговора, осим у случају недостатка средстава за његову
реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог Уговора ангажује другог
извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном
случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене
предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид
Уговора.
У случау раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања,
да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно изведеним
радовима до дана раскида Уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид
Уговора.
Члан 24.
Извођач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без
одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи током важења овог Уговора и да је документује на прописан
начин.
Члан 25.
Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, као и
одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије који регулишу
ову материју.
Члан 26.
Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати
решити споразумно, а уколико то није могуће исте уговарају надлежност стварно и месно
надлежног суда у Кикинди.
Члан 27.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном
достављања банкарских гаранција из члана 4. Уговора и полиса осигурања из члана 12. Уговора.
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Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у
року од 10 дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске гаранције из члана 4. Уговора
и уколико не достави полисе осигурања из члана 12. овог Уговора.
Члан 28.
Овај Уговор сачињен је у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по
3 примерка за своје потребе.

ПОНУЂАЧ
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ГРАД КИКИНДА
градоначелник
Павле Марков
М.П.

Место и датум:

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 модел уговора попуњава, потписује и печатира, чиме
одредбе истог.

потврђује да прихвата
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VIII. 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 – Изградња пешачког моста у склопу пројекта „СТАРО ЈЕЗЕРО –ЖИВОТ НАШЕГ
ГРАДА „44/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 25.07.2018. године до 10 часова.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
Образац понуде (Образац 1);
Образац структуре понуђене цене (Образац 2)
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)- није обавезан;
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76.
ЗЈН (Образац 5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
(Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
Модел уговора;
Обрасци за доказивање додатних услова IX 1-5.
Меницу за озбиљност понуде у висини 5% од понуђене цене;
Писма о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за повраћај аванса, за добро
извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року; и
Изјаву понуђача о обиласку локације оверену од стране Наручиоца.
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3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:
Ова 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 Изградња пешачког моста у склопу пројекта „СТАРО ЈЕЗЕРО –
ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку Изградња пешачког моста у склопу пројекта „СТАРО ЈЕЗЕРО –
ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку Изградња пешачког моста у склопу пројекта „СТАРО ЈЕЗЕРО –
ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Изградња пешачког моста у склопу пројекта „СТАРО
ЈЕЗЕРО –ЖИВОТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018- 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.
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.
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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:
-

аванс у висини од 50% од уговорене вредности радова, у року до 45 (четдесетпет) дана од
дана пријема:
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d) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,
e) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
f) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања;
- 40% по испостављеним месечним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране
стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене
ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију
за добро извршење посла и полисе осигурања;
- по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема:
d) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених
радова и јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора,
e) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,
f) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране
Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од укупне уговорене уговорене из овог
Уговора.
Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова.
Обвезник пореза на додату вредност је Наручилац на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о
порезу на додатну вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 83/2015). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, у року од
7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни
део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране извођача радова, а спорни део ће се
решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.
Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану
ситуацију.
Извођач је дужан да у Трезору региструје рачун у регистру фактура.
9.2. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 120 календарских дана од дана увођења извођача
у посао.
Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 3 (три) године од дана примопредаје
истих.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
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понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати своју 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:
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави:
11.1. Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде у износу од 5 % од понуђене цене без ПДВа, 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
5% 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 20 (двадесет) дана дужи од рока важења понуде.
Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде 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 поднесе
средства обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах
по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов писани захтев.
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Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
11.2. Оригинално писмо о намерама банке, да ће уколико дође до закључења уговора понуђачу
издати безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за:
- издавање гаранције за повраћај авансног плаћања, у висини уговореног аванса од 50% од
укупно понуђене цене без ПДВа, насловљено на Наручиоца.
- добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова.
- отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговорa без ПДВ-а, сa
роком вaжности који је најмање 30 (тридесет) дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa.
11.3 Изабрани понуђач се обавезује да достави Наручиоцу најкасније у року од 7 дана од дана
закључења уговора
- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у
потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне документaције (рокови, износ),
у висини уговореног аванса од 50% од укупне уговорене цене без ПДВ-ом, са роком важности
најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
повраћај аванса мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни
рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг
коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се
налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело
за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).
11.4. Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 7
дана од дана закључења истог, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који
је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних
које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој
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банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
11.5. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку потписивања Записника о примопредaји
предметa уговора - квалитативног пријема уговорених радова, преда Наручиоцу бaнкaрску
гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издaје се у
висини од 10% од вредности уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности који је најмање 30 (тридесет)
дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa.
Наручилац ће уновчити поднету гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa
понуђач не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност коришћењa
предметa уговорa у гaрaнтном року.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних
које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
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. 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 еmail 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. 44/2018“.
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.
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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 о јавним набавкама.
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:
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.
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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:
Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
Назив и адресу наручиоца
Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
Чињенице и доказе којима се повреде доказују
Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона
Потпис подносиоца
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 120.000,00 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;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
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.
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IX ОБРАЗЦИ ЗA ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА
IX. 1. Образац за доказивање стручних референци понуђача

ПОТВРДА
Референтни Наручиоц: ___________________________________ из ____________
Наручиоцу: Град Кикинда из Кикинде Трг српских добровољаца 12
издаје ову потврду ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке Града Кикинда број 44/2018 и
у друге сврхе се не може користити.
Изјављујемо да је предузеће___________________________________________________ успешно
реализовало и окончало исте или истоврсне радове које чине предмет ове набавке:
1)_________________________________________ у току ______________год. у
износу од________________________ динара
2)_________________________________________у току_______________год. у
износу од________________________ динара
3) _________________________________________ у току ______________год. у
износу од________________________ динара
Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за које сте
вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте
приложите уз своју понуду.

Дана ______________

М.П.
Потпис одговорног лица
_____________________
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IХ.2. Образац - референц листа понуђача - Списак изведених истих или истоврсних радова (за
последње године које претходе објављивању позива 2015.,2016. и 2017. за јавну набавку
број 44/2018
Ред
Вредност
Година
Одговорни
бр
НАРУЧИЛАЦ
ОБЈЕКАТ –
изведених
када су
извођач
Инвеститор
врста радова
радова без
радови
радова
ПДВ-а
изведени
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:
 У табелу се уносе подаци из потврда наручилаца о завршетку истих или истоврсних радова на
постављању решеткасте челичне конструкције тј. Из образаца IХ.1. Образац за доказивање
референци понуђача
По потреби образац се може копирати.
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Место и датум:

М.П.
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Подносилац понуде

IХ.3. Образац за кадровски капацитет - образац за грађевинског инжењера носиоца лиценце
410, електро инжењера носиоца лиценце 450 или 451, и лице задужено за безбедност и
здравље на раду за јавну набавку број 44/2018
Р.бр

Назив понуђача

Име и презиме одговорног Број лиценце и Потврда
извођача радова или лица Инжењерске коморе
задуженог за безбедност и
здравље на раду запосленог
или ангажованог код понуђача

1
2
3
4
5
6
7
Дана

______________

М.П.
Потпис одговорног лица

________________________
Уз
овај
образац
доставити:
Напомена:
- За одговорне извођаче радова: Фотокопија лиценце, потврде о важности
лиценце и уговора о радном ангажовању,
- За лице задужено за послове безбедности и здравља на раду:
 Уколико Понуђач има запослено лице задужено за послове
безбедности и здравља на раду, прилаже фотокопију уверења о
положеном стручном испиту и уговора о радном ангажовању.
 Уколико Понуђач нема запослено лице задужено за послове
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безбедности и здравља на раду, потребно је да достави фотокопију
лиценце привредног друштва које је ангажовао на обављању послова
безбедности и здравља на раду и фотокопију уговора о ангажовању.
Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава
понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди.
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Образац за кадровски капацитет - образац за остала ангажована лица за ЈН
44/2018

Назив понуђача:________________________________________________
Ред.
број

Школска спрема
- занимање

Име и презиме

Датум заснивања
радног односа или
ангажовања
код понуђача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дана ______________

М.П.

________________________
Потпис одговорног лица
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