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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:
Наручилац:

Општина Кикинда

Адреса:

Трг српских добровољаца 12, Кикинда

Интернет страница:

www.kikinda.org.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број ЈН 2/2014 су радови – Санација постојећих земљаних канала у
обухвату раскрснице дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди
4. КОНТАКТ:
Контакт:

Тамара Шкоро тел. 0230/410-196 и
Одсек за јавне набавке 0230/410-195, 410-205

Факс:

0230/410-195

5. КОМИСИЈА:
Тамара Шкоро, председник
Наташа Коврлија, члан
Иван Старчев, члан

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ:
Санација постојећих земљаних канала у обухвату
Опис предмета:
раскрснице дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди
Назив из ОРН:

Чишћење и санација тла

Ознака из општег речника
набавки:

90522400
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:
Санација постојећих земљаних канала
у обухвату раскрснице дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди
ПРЕДМЕР РАДОВА

Ред.
Бр.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
А КАНАЛA ЗА ЕВАКУАЦИЈУ
АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Обележавање
трасе
канала
са
исколчавањем свих елемената. Плаћа
се по m' комплетно снимљене трасе.
Сечeње дрвећа моторном тестером са
кресањем грана и слагањем у гомиле
спремне за транспорт.У цену урачунати
транспорт дрвних сортимената заједно
са гранама на локацију удаљену до 5 км
са истоваром и слагањем.
Вађење пањева одговарајућом
механизацијом са претходним ручним
откопавањем око пања због
инсталација , са транспортом до 5 км и
истоваром. У цену урачунати
затрпавање јаме слојем земље
Механизовано тарупирање шибља у
ширини од 15 м рачунајући од
саобраћајнице. Обрачун паушално.

7.

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

8.

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

9.

10.
11.

Профилисање банкина у нагибу од 8%
од саобраћајнице према одводном
каналу ( простор где је вршено
тарупирање биљне вегетације) са
формирањем земље у гомиле спремне
за транспорт. Просечна висина скидања
земље са корењем око 35 цм.
Утовар и одвоз сакупљене земље од
банкина на депонију удаљену до 5 км са
истоваром .
Машински ископ канала трапезног
облика профилном кашиком
по

Јед.
мере

Количина

m1

249.30

ком.

80.00

ком.

80.00

m²

5,000.00

m²

2,225.00

m³

780.00

m³

400.00

Јединична
цена (Дин.)

УКУПНО
(Дин.)
без ПДВ
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12.

13.

14.

пројекту. Земљу из ископа одбацивати
мин. 1,5 м од ивице канала. Обрачун по
м3
Планирање дна и косина канала према
пројектованој нивелети и попречном
пресеку канала са тачношћу до 2 цм, са
засејавањем траве, на деоници од км
0+4,00 до км 0+245,30, на којима се не
поставља бетонска облога. Обрачун по
м2
Утовар и одвоз вишка земље на
депонију тд 5 км , односно локацију
коју одреди Надлежни орган. Обрачун
по м3
Набавка, транспорт , разастирање и
набијање
шљунка као подлоге на
деоницама где се изводи бетонски
канал. Дебљина шљунчаног тампона
износи у дну 10 по косини 5 цм.
Количина је увећана за кубатуру
шљунка која је процењена да ће бити
утрошена на санацији плоча -облога
канала која је оштећена или ће бити
оштећена код чишћења. Обрачун по м3

15.

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

16.

III БЕТОНСКИ РАДОВИ
Облагање дна и косина канала
бетонским плочама
са завршним
гредама ,урађеним од бетона МБ-30
дебљине 10 цм . Плоче бетинирати на
лицу места. Греде дим 25 х 35 цм
армирати са ± 2 РА Ø 10 а плочу
mrežom Q 134. Цена обухвата бетон,
оплату, арматуру и заливање спојница.
Количина је увећана за кубатуру
бетона која је процењена да ће бити
утрошена на санацији плоча -облога
канала која је оштећена или ће бити
оштећена код чишћења. Обрачун по м3
уграђеног бетона.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

m²

675.64

m³

400.00

m³

3.00

m³

5.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
IV ОСТАЛИ РАДОВИ
Измештање подземних инсталација које сметају у току извођења радова падају на терет
Инвеститора
Снимање изведеног стања објекта и
израда елабората изведеног стања у 4
паушал
примерка.
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
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23.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА под А

24.

Укупна цена без ПДВ

25.

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

26.

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

27.

III БЕТОНСКИ РАДОВИ

28.

IV ОСТАЛИ РАДОВИ

29.

У К У П Н О радови А

30.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

31.
32.

Б СПОЈНИ КАНАЛ
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Ручно сечење биљне вегетације у
поплочаном делу канала. Изношење
посеченог шибља ван профила канала,
утовар у камион и одвоз на локацију
удаљену до 5 км.
Механизовано тарупирање шибља у у
делу земљаног канала

33.

34.
35.

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

36.

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

37.

38.

39.

40.
41.
42.

Ручно чишћење спојница и бетонске
облоге
канала
од
наноса
са
избацивањем скинутог материјала ван
профила канала.
Ручно чишћење муља са дна бетонске
облоге канала са избацивањем земље
ван профила.
Затрпавање земљаног канала земљом
из довоза са набијањем земље у
каналском профилу. У цену урачунати
утовар и довоз са депоније удаљене до
5 км.
Ископ канала багером са одбацивањем
ископаног материјала ван профила
Профилисање косина канала на делу
изнад бетонске облоге канала муљном
корпом са одбацивањем ископане
земље ван профила канала.
Утовар и одвоз вишка земље на

Јед.
мере

Количина

m²

900.00

m²

200.00

m²

250.00

m3

30.00

m3

50.00

m3

25.00

m²
m3

600.00
380.00

Јединична
цена (Дин.)

Укупна
цена са
ПДВ

УКУПНО
(Дин.)
без ПДВ
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43.

44.

45.

депонију, т.д. 5км, односно локацију
коју одреди Надлежни орган.
Набавка, транспорт , разастирање и
набијање
шљунка као подлоге на
деоницама где се изводи бетонски
канал. Дебљина шљунчаног тампона
износи у дну 10 по косини 5 цм.
Обрачун по м3
Уређење радне стазе поред канала са
падом према каналу.
Профилисање банкина у нагибу од 8%
од саобраћајнице према одводном
каналу ( простор где је вршено
тарупирање биљне вегетације) са
формирањем земље у гомиле спремне
за транспорт. Просечна висина скидања
земље са корењем око 35 цм.

46.

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

47.

III БЕТОНСКИ РАДОВИ
Облагање дна и косина канала
бетонским плочама
са завршним
гредама ,урађеним од бетона МБ-30
дебљине 10 цм . Плоче бетинирати на
лицу места. Греде дим 25 х 35 цм
армирати са ± 2 РА Ø 10 а плочу
mrežom Q 134. Цена обухвата бетон,
оплату ,арматуру и заливање спојница.
Обрачун по м3 уграђеног бетона
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

48.

49.
50.
51.
52.

m3

6.00

m²

480.00

m²

1,200.00

m3

17.00

IV ОСТАЛИ РАДОВИ
Измештање подземних инсталација које сметају у току извођења радова падају на терет
Инвеститора
Снимање изведеног стања објекта и
израда елабората изведеног стања у 4
паушал
примерка

53.

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

54.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА под Б

55.

Укупна цена без ПДВ

56.
57.
58.
59.

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III БЕТОНСКИ РАДОВИ
IV ОСТАЛИ РАДОВИ

60.

У К У П Н О радови Б

Укупна
цена са
ПДВ
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61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.

70.

71.

72.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Ц ЗАЦЕВЉЕНИ ДЕО КАНАЛА ОД к17
ДО к25
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Механизовано тарупирање шибља у у
делу трасе зацевљеног канала
Геодетско
обележавање
трасе,
преношење пројектованог положаја
шахтова који је дат тачкама у
координатном систему на терен.

Јед.
мере

Количина

m²

600.00

m1

120.00

m3
m1

226.20
120.00

m3

151.20

m1

120.00

m1

11.40

Јединична
цена (Дин.)

УКУПНО
(Дин.)
без ПДВ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
II
ЗЕМЉАНИ
РАДОВИ
МОНТАЖЕРСКИ
И
БЕТОНСКИ
РАДОВИ
Машински ископ рова за постављање
цевовода и проширења рова на месту
шахтова.
Ручно планирање дна рова
Набавка, транспорт , разастирање и
набијање песка као подлоге цевовода и
подбијање
цевовода
састране.
Предвиђена је количина и за замену
тла у рову до 0.5 испод коте терена
1.26м3/м.
Набавка, довоз и монтажа ПВЦ цеви Ø
400мм
обавезно класе СН 4, са
потребним заптивним материјалом.
Монтиране цеви морају испуњавати
важеће нормативе и поседовати
важећи цертификат. Пре уградње, свака
цев се мора прегледати и утврдити
евентуална оштећења. Манипулисање
цевима, треба да је у свему сагласно са
условима које прописује производјач.
Монтиране цеви морају по затрпавању
рова имати статичку стабилност при
надслоју тла од 1-4,0м и саобраћајном
оптерећењу возила тежине 400кН.
Набавка,
транспорт
и
монтажа
полумонтажних бетонских шахтова од
бетонских прстенова мин. МБ20,
унутрашњег пречника Ø 1000 мм. Цена
укључује и израду бетонског дна шахта
на лицу места са таложником од 25цм
испод пројектованог дна цеви.Горњу
плочу шахта радити од бетона мин.
д=15 цм, са остављањем отвора за
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

уграђивање рама за поклопац. Комплет
шахт без поклопца. Шахт треба да је
водонепропусан
и
конструктивно
стабилан у условима притиска тла и
дејства
саобраћајног
оптерећења
теретним возилом од 400кН. Уместо
пројектом предвиђених, могу се
применити и другачија решења израде
шахтова ( ливен на лицу места
квадратног пресека 1*1м ) уз услов да
се
обезбеди
потребна
статичка
стабилност и водонепропусност шахта,
уз достављање потребних доказа
надзорном органу.
Напомена
У јединичну цену зарачунати набавку,
транспорт и уграђивање кратких
продужетака
цевовода
пречника
ø300мм и ø400мм у једном шахту к-17
од којег ће се наставити изградња у
другој фази.
Набавка
допремање
и
монтажа
ливеногвоздених поклопаца за тежак
саобраћај. Нарочито се напомиње да
поклопци морају бити осигурани од
крађе. Не инсистира се на одређеном
произвођачу
или
патентираном
механизму за закључавање, па је тако
прихватљиво решење и варање ланца
између рама и поклопца или тип
поклопца са шарком и сл.
Прање
и
испирање
цевовода,
чишћењем новоизграђених шахтова .
Обрачун по м
Геодетско снимање и картирање
изведеног цевовода. У цену зарачунати
све трошкове укључујући и трошкове
РГЗ-а на провођењу промене у
катастру водова са издавањем потврде
о извршеном картирању.
Затрпавање рова земљом из ископа уз
обавезно механичко набијање у
слојевима.
Утовар и одвоз вишка земље на
депонију, т.д. 5км, односно локацију
коју одреди Надлежни орган. У
јединичну цену зарачунати и фактор
растреситости тј. увећање кубатуре
због истог.
УКУПНО ЗЕМЉАНИ МОНТАЖЕРСКИ И
БЕТОНСКИ РАДОВИ:

Ком.

6.00

m1

120.00

m1

120.00

m3

75.00

m3

151.20
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80.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА под Ц

81.

Укупна цена без ПДВ

82.

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

83.

II ЗЕМЉАНИ МОНТАЖЕРСКИ И
БЕТОНСКИ РАДОВИ

84.

У К У П Н О радови Ц

85.

Укупна
цена са
ПДВ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

86.

Укупна цена без ПДВ

87.

У К У П Н О радови А

88.

У К У П Н О радови Б

89.

У К У П Н О радови Ц

90.

УКУПНО

Укупна
цена са
ПДВ

Максимални рок за извођење радова је 40 радних дана од увођења у посао.
МИНИМУМ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА
Редни бр.

Минимум механизације и опреме
Kамион за превоз земљаног
материјала и транспорт посеченог
дрвећа

Минимални број, ком.

2.

Шумски таруп (мулчер)

1 ком

3.

Булдожер или грејдер
Багер са обавезном профилном и
утоварном кашиком

1 ком

1.

4.

1 ком

1 ком

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)
М.П.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1. Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач.
4. Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона);
1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) да поседује кадровски капацитет:
а) да има ангажовано лице са Лиценцом бр. 410 - Одговорни извођач радова грађевинских
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и
хидроградње издате од Инжењерске коморе Србије и ангажовано лице са Лиценцом бр. 414 Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације издате
од Инжењерске коморе Србије.
б) да има минимум следећих ангажованих лица: Грађевински техничар мин. 1 ангажовано
лице; Руковаоц грађевинским машинама мин. 2 ангажована лица; Возач Ц или Е категорије мин. 2
ангажована лица; неквалификовани или полуквалификовани радник мин. 4 ангажована лица.
2) да поседује пословни капацитет:
Списак успешно завршених сличних послова у ранијем периоду: потребно је да Понуђач у последње
три календарске године, (2011. 2012. и 2013.) има завршене послове на изградњи реконструкцији
санацији или одржавању каналске мреже, (прихватљиве су све категорије канала од атмосферских до
мелиоративних), у кумулативној вредности од минимум 9.000.000 динара без ПДВ-а.
3) да поседује технички капацитет:
Редни
Минимум механизације и опреме
Минимални број, ком.
број
Kамион за превоз земљаног материјала и транспорт
1.
1 ком
посеченог дрвећа
2.

Шумски таруп (мулчер)

1 ком

3.

Булдожер или грејдер
Багер са обавезном профилном и утоварном
кашиком

1 ком

4.

1 ком
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1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4.
1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА
2.1 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености обавезних
и додатних услова за учешће.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све доказе о
испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., Подизвођачи нису дужни да
испуњавају додатне услове.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе понуђача,
мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., а додатне
услове испуњавају заједно.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није
дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тачка 1-4.
Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
2.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76.
ЗАКОНА:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих докумената којим потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
1. Доказ да поседује кадровски капацитет:
а) Фотокопије важећих лиценци (410 и 414), образац М4 или фотокопија радне књижице, или
фотокопије Уговора о раду, или Уговора о делу као доказ да су имаоци лиценци запослени
код понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лица чија је лиценца
приложена бити ангажована код понуђача за извођење предметних радова.
б) Фотокопије радних књижица за ангажована лица:
- грађевински техничар
- руковаоц грађевинским машинама (2 лица)
- неквалификовани или полуквалификовани радник (4 лица)
Фотокопије возачких дозвола за возача Ц или Е категорије (2 лица) као и
образац М4 или фотокопије Уговора о раду, или Уговора о делу као доказ да су наведени
извршиоци запослени код понуђача или Уговора из којих се јасно може видети да ће
наведени извршиоци бити ангажовани код понуђача за извођење предметних радова.
2. Доказ да поседује пословни капацитет:
Оверен списак успешно завршених сличних послова у ранијем периоду:
Потребно је да Понуђач у последње три календарске године, (2011. 2012. и 2013.) има
завршене послове на изградњи реконструкцији санацији или одржавању каналске мреже,
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(прихватљиве су све категорије канала од атмосферских до мелиоративних), у кумулативној
вредностии од минимум 9.000.000 динара без ПДВ-а.
Списак мора бити достављен према обрасцу X „ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИНВЕСТИТОРА –
НАРУЧИОЦА“
3. Доказ да поседује технички капацитет:
Фотокопије важећих саобраћајних дозвола за наведена моторна возила или (уговор,
предуговор о ангажовању механизације коју евентуално понуђач не поседује у свом власништву).
За грађевинске машине које не подлежу регистрацији прихватљив документ је последња
пописна-ивентарска листа.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке - санација постојећих земљаних канала у обухвату раскрснице дуж државних
путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди број ЈН 36/2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива
за подношење понуде;
4) 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);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача,дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке санација постојећих земљаних канала у обухвату раскрснице дуж
државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди број ЈН 36/2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА:
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: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова – Санација постојећих земљаних канала у обухвату
раскрснице дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди, ЈН бр. 36/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.12.2014. године.
до 10 часова.
Понуда се сматра потпуном ако понуђач поднесе:
ДОКУМЕНТ
ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА
Техничке карактеристике (Спецификација)
Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.
75. Закона у поступку јавне набавке мале
вредности
Изјава подизвођача о испуњавању услова из
чл. 75. закона у поступку јавне набавке мале
вредности (ако има подизвођача)
Лиценца бр. 410 - Одговорни извођач радова
грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима високоградње,
нискоградње и хидроградње
Лиценца бр.414 - Одговорни извођач радова
хидротехничких објеката и инсталација
водовода и канализације
Образац М4 или фотокопија радне књижице,
или фотокопије Уговора о раду, или Уговора
о делу као доказ да су имаоци лиценци
запослени код понуђача, или Уговора из
којих се јасно може видети да ће лица чија је
лиценца приложена бити ангажована код
понуђача за извођење предметних радова
Фотокопије радних књижица за ангажована
лица:
- грађевински техничар
- руковаоц грађевинским машинама (2 лица)
- неквалификовани или полуквалификовани
радник (4 лица)
Фотокопије возачких дозвола за возача Ц
или Е категорије (2 лица) као и
образац М4 или фотокопије Уговора о раду,

Понуђач потписује и
печатира

ОРИГИНАЛ/КОПИЈА
Поглавље III из
конкурсне
документације

Понуђач

Оригинал

Подизвођач

Оригинал

Инжењерска комора
Србије

Фотокопија

Инжењерска комора
Србије

Фотокопија

Понуђач

Фотокопија

Понуђач

Фотокопија
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или Уговора о делу као доказ да су наведени
извршиоци запослени код понуђача или
Уговора из којих се јасно може видети да ће
наведени извршиоци бити ангажовани код
понуђача за извођење предметних радова
Фотокопије важећих саобраћајних дозвола за
наведена моторна возила или (уговор,
предуговор о ангажовању механизације коју
евентуално понуђач не поседује у свом
власништву или пописна – ивентарска листа)

Понуђач

Образац понуде

Понуђач попуњава,
потписује и печатира

Модел уговора

Понуђач потписује и
печатира

Образац трошкова припреме понуде

Понуђач попуњава,
потписује и печатира

Образац Изјаве о независној понуди

Понуђач попуњава,
потписује и печатира

Оверен списак окончаних послова на
изградњи, реконструкцији, санацији или
одржавању каналске мреже, (прихватљиве су
све категорије канала од атмосферских до
мелиоративних), у кумулативној вредности
од минимум 9.000.000 динара без ПДВ
у последње три календарске године,
(2011.2012. и 2013.)

Понуђач

Фотокопија
Поглавље VI из
конкурсне
документације
Поглавље VII из
конкурсне
документације
Поглавље VIII из
конкурсне
документације
Поглавље IX из
конкурсне
документације

Фотокопија

Понуђачи су дужни да попуне све тражене обрасце, рубрике и празна поља у тексту, да
ставе свој потпис и печат на за то предвиђена места.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:
Понуда по партијама није могућа.
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: Општина Кикинда, Трг српских
добровољаца 12, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку санација постојећих земљаних канала у обухвату раскрснице
дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди, ЈН бр.36/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку санација постојећих земљаних канала у обухвату раскрснице
дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди, ЈН бр.36/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку санација постојећих земљаних канала у обухвату раскрснице
дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди, ЈН бр.36/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку санација постојећих земљаних канала у обухвату
раскрснице дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди, ЈН бр. 36/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести називи 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 VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и
наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV 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) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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.
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши без аванса, сразмерно степену извршења, по овереним привременим ситуацијама и
окончаној ситуацији по завршетку радова и извршеној примопредаји, у року од 45 дана од дана
пријема фактуре - ситуације коју испоставља понуђач, а којом је потврђено извођење радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2.Захтев у погледу рока
Максимални рок за извођење радова је 40 радних дана од увођења у посао. Понуђач је дужан да у
обрасцу понуде упише рок за извођење радова.
9.3.Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове је минимум 2 године.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Понуђени радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним у
Конкурсној
документацији
у
делу
III
ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ.
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.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, у складу са спецификацијoм радова и у цену су
урачунати и сви пратећи и посредни трошкови везани за реализацију радова из предмета јавне
набавке.
Цена је фиксна и не може 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.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или
факсом на број 0230/410-195 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију 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.36/2014.
Пројектна документација за радове из предмета јавне набавке може се погледати код
Наручиоца, особа за контакт Тамара Шкоро, контакт телефон 0230 410-196.
Пре подношења Понуде подразумева се да је Понуђач обишао конкретну локацију на којој ће
се радови изводити, упознао се са условима на терену и квалитетом пројектне документације, те ово
не може бити основ за било какве накнадне и непредвиђене радове, у колико се Понуда прихвати.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може 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.
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15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ:
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да
у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи.
16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 краћи „рок извођења радова“.
18. 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.
19. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 0230/410-195 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. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликомподношења претходног захтева.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на којусе односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР:
Уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку: Санација постојећих
земљаних канала у обухвату раскрснице дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди,
бр. ЈН 36/2014
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

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

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Санација постојећих земљаних канала у обухвату
раскрснице дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди
Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:
Плаћање ће се вршити по у року од 45 дана од
дана
пријема
фактуре-отпремнице
коју
испоставља понуђач, а којом је потврђено
извођење радова.

Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
дана од дана отварања понуда):
Понуђач је дужан да у понуди назначи Рок
важења понуде.
Максимални рок за извођење радова је 40
радних дана од увођења у посао.
Понуђач је дужан да у понуди назначи
понуђени рок за извођење радова.

Датум

Рок важења понуде (Не краћи од 30 дана)

Рок за извођење радова (Не дужи од 40 дана)

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КИКИНДА
БРОЈ: V-404-1/2014-36
ДАНА:
. године
КИКИНДА
УГОВОР
о санацији постојећих земљаних канала у обухвату раскрснице
дуж државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди
Закључен између:
Општине Кикинда, са седиштем у Кикинди,ул. Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, председник Општине (у даљем тексту: наручилац)
и
..................................................................из...........................,ул................................бр......,
ПИБ:.............................,Матични број:...................... коју заступа власник………………..
тексту: Пројектант)

(у даљем

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет уговора је санација постојећих земљаних канала у обухвату раскрснице дуж
државних путева IБ-13 и IБ-15 у Кикинди, све према Понуди бр. ........... од ....................... 2014.
године, која је код Наручиоца заведена под бр............................... 2014. године.
Члан 2.
Наручилац уступа а Извођач радова преузима обавезу да изведе у потпуности све радове из
предмета овог уговора својом радном снагом и oпремом, савесно и стручно у складу са важећим
прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла, и у свему према Понуди Извођача,
која је описана у члану 1. овог уговор и која чини његов саставни део.
Извођач радова се обавезује да изводи радове и користи материјале и опрему одговарајућег
квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу су са техничким захтевима
Наручиоца и правилима струке.
Члан 3.
Извођач радова се обавезује да извођење радова почне одмах по потписивању Уговора и
увођењу у посао, а рок завршетка радова је _____ радних дана.
Извођач је уведен у посао кад Наручилац испуни своје обавезе наведене у Члану 7., тачке од 1
до 3, овог уговора и кад се стекну одговарајући временски услови за извођење предметних радова.
Члан 4.
Наручилац не прихвата кашњење у извршењу уговорених радова.
Уговорне стране су сагласне да се за сваки дан кашњења у извођењу радова, предвиђа
уговорна казна у износу од 1 ‰ од укупне уговорене вредности радова, с тим што износ тако
одређене казне не може прећи 5 % од укупне уговорене вредности радова.
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Члан 5.
Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење градилишта, тако што ће предузети све
потребне мере за безбедност радова, суседних објекта, материјала, саобраћаја, околине и заштите
животне средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите
на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште заштите и сигурности свих
радника и трећих лица током извођења радова, као и да пријави отварање градилишта надлежној
инспекцији рада.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси
сву насталу штету.
Извођач радова је дужан да уредно и по прописима води градилишну документацију, књигу
инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно
потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова.
Члан 6.
Извођач радова је дужан да, у оквиру уговорене цене, нарочито изврши и следеће радове, без
посебне надокнаде:
да постави и одржава привремену, радну саобраћајну сигнализацију за време извођења
радова, у складу са одобреним пројектом
да обезбеди дозволу-Решење о раскопавању на јавној површини
да спроведе одговарајуће мере заштите на раду и пријави отварање градилишта Инспекцији
заштите на раду,
да на градилишту постави таблу која мора садржати информације у склaду са Законом,
да благовремено достави Наручиоцу Решења о именовању одговорних извођача радова,
који ће бити ангажовани на терену,
да изврши потребно осигурање постојећих инсталација, које се налазе у пројектнотехничкој документацији, изводу из катастра и на терену, те да у случају оштећења истих,
својом кривицом, изврши квалитетно и правовремено довођење инсталација у првобитно
стање из сопствених средстава,
 да о свом трошку обезбеди дозволе за прилаз, заустављање и паркирање опреме,
механизације и осталих врста возила, које се односе на предметно градилиште,
 да уредно доставља Наручиоцу атесте за уграђене материјале и опрему, као и да изврши сва
потребна испитивања материјала (геомеханичка, геотехничка и лабораторијска) по налогу
Надзорног органа,
 да по завршетку радова, уклони све привремене објекте, депоније материјала,
механизацију, шут и отпатке,
 да отклони све недостатке по записницима комисије за примопредају и изврши
примопредају изведених радова у року који је дат у записнику,
 да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке који би се појавили у гарантном року,
 да отклони све штете које би евентуално нанео током грађења постојећим инсталацијама,
објектима, саобраћајницама, јавним површинама и трећим лицима,
 да, у случају, оправданог и привременог прекида радова о свом трошку обезбеди
градилиште и радове од пропадања.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да:
Извођачу радова преда потврду о пријави радова или Решење којим се одобравају радови на
санацији,
Извођачу радова преда техничку документацију за извођење радова,
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именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача радова,
по пријему обавештења о завршетку радова организује комисијску примопредају
Члан 8.
Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, без обрачунатог ПДВ-а износи
_____________________ динара, ПДВ износи _________________ динара, што укупно износи
______________________ динара. Назначени износ Наручилац радова ће уплаћивати на рачун бр.
________________________________ код Банке _____________________________, на начин како је то
одређено у члану 9. овог уговора.
Вредност изведених радова, по привременим или окончаној ситуацији, ће се израчунавати на
основу стварно изведених количина радова, из оверених обрачунских листова грађевинских књига, и
по прихваћеним јединичним ценама из понуде Извођача радова, описане у члану 1. овог Уговора.
Јединичне цене из Понуде Извођача радова су фиксне до завршетка извођења радова. У цену
су укључени сав помоћни материјали, радна снага и друго што је неопходно за реализацију предмета
уговора.
Извођач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе радове, без обзира на
евентуални вишак или мањак ставрно изведених радова, у односу на уговорене количине предметних
радова из члана 1. овог уговора.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да радове из предмета овог уговора, плаћа Извођачу радова сразмерно
степену извршења, на основу оверених привремених ситуација, у року од 45 дана, а завршна уплата
по извршеној комисијској записничкој примопредаји и истављеној окончаној ситуацији, у року од 45
дана.
Члан 10.
Наручилац може раскинути Уговор уколико Извођач радова из било ког разлога не може да
извршава своју уговорену обавезу или Извођач радова своју уговорну обавезу не испуњава у
утврђеном року. Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и
изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
Ако се уговор раскине кривицом Извођача радова он је дужан да Наручиоцу надокнади штету
која му је проузрокована раскидом уговора.
Члан 11.
Уговорне стране су се споразумеле да гарантни рок за квалитет изведених радова износи
____________ године и почиње да тече од дана примопредаје радова.
У случају недостатака откривених у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о
томе обавести Извођача радова у року од 5 дана од откривања недостатака.
Извођач радова се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку отклони
све недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења од стране
Наручиоца.
Уколико Извођач радова не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац задржава
право да на терет Извођача радова ангажује другог извођача радова за отклањање предметних
недостатака.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће се на све што није регулисано овим уговором примењивати
Закон о планирању и изградњи и други позитивни прописи који регулишу предмет уговора.
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Члан 13.
Евентуалне спорове по овом Уговору, уговорне стране ће решавати споразумно, а ако то није
могуће спор ће се решавати пред Привредни судом у Зрењанину
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 примерака, од којих су 3 примерка за Наручиоца и 3 примерка за
Извођача радова.

ОПШТИНА КИКИНДА
председник Општине
Павле Марков

______________________
________________

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Понуђач потписује и печатира Уговор чиме потврђује да је сагласан са
садржајем истог. 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.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________(навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

и не може тражити од
наручиоца, наручилац је
су израђени у складу са
обезбеђења, под условом

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке – санација постојећих земљаних канала у обухвату раскрснице дуж државних путева
IБ-13 и IБ-15 у Кикинди, бр. ЈН 36/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________

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