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
РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ИЗГРАДЊИ
АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОБУХВАТУ ДРЖАВНОГ ПУТА РЕДА
Б-13 И СВЕТОСАВСКЕ УЛИЦЕ
ЈН бр. 40/2017

Рок за достављање понуда

11.08.2017. године до 10 часова

Јавно отварање понуда

11.08.2017. године у 11 часова

Кикинда, јул, 2017. 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-404-1/2017-40
и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2017-40, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
радови на постављању јавне расвете и изградњи атмосферске канализације у обухвату
државног пута реда Б-13 и Светосавске улице
ЈН Бр. 40/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III
IV
V
VI
VII

Назив поглавља
Општи подаци о набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификација),
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђивања
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и
76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријум за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Страна
3
4

18
27
28
50
57
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број 40/2017 су радови на постављању јавне расвете и изградњи
атмосферске канализације у обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске улице
3. КОМИСИЈА:
Ђорђе Кленанц, председник
Станислав Вујчић, члан
Иван Нинчић, члан

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 40/2017
страна 3 од 63

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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:
Спецификација радова обухвата извођење раадова на атмосферској канализацији и јавној
расвети у обухвату раскрснице ДРЖАВНОГ ПУТА РЕДА Б-13 И СВЕТОСАВСКЕ УЛИЦЕ.

1. АТМОСФЕРСКА (КИШНА) КАНАЛИЗАЦИЈА
Предмет извођења радова је изградња атмосферске (кишне) канализације за одвођење
атмосферских вода са локације будућег кружног тока на путу 1Б-13 према Иђошу, у Кикинди.
Напомене: Понудом обухватити све потребне припремне и завршне радове који обезбеђују
квалитетан и у целини завршен посао. Сви радови морају бити потпуно готови како је
предвиђено уговором, предмером радова, стањем на терену, изведени правилно по техничким
прописима и стандардима, са применом квалитетног материјала и квалитетне стручне радне
снаге. Извођач је дужан да објекат преда очишћен од отпадака грађевинског материјала и
евентуална оштећења настала током извођења радова, врати у првобитно стање.
Депонија за одвоз смећа и шута је главна градска депонија на локацији Теремијски друм бб,
23300 Кикинда, и удаљена је на 10км од локације извођења радова.
Р.бр. Опис позиције
ј.м.
количина
I - ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
1.
Обележавање трасе.
Извршити геодетско обележавање трасе
кишне канализационе мреже са свим
потребним елементим за вршење
несметаног ископа.
Обрачун по м обележене трасе.
м`
470.00
2.
Обезбеђење саобраћајнице.
На делу саобраћајнице у којој се изводе
радови, а на основу добијене сагласности
надлежних
комуналних
служби,
извршити потребне измене у регулисању
саобраћаја у циљу његовог несметаног
одвијања. Потребно је предвидети,
поставити и одржавати потребну
сигнализацију.
Обрачун паушално.
пауш. 1.00
II - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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3.

4.

5.

ПИБ: 100511495

Ископ рова за полагање канализације.
Извршити ручни и машински ископ
ровова у земљи III
категорије са
правилним одсецањем бочних страна и
дна рова, а према детаљу датом у
пројекту.
Одбацивање
ископаног
материјала обавезно мин. на 1.0 м од
ивице рова са једне стране, док се друга
страна користи за траспорт цеви и
материјала.Ископ вршити машинским
путем, осим на деоницама где се траса
укршта сапостојећим инсталацијама
фекалне канализације, водовода и сл.
Обрачун по м3 ископане самоникле
земље.
Машински ископ 80 % (0 – 2 м)
Ручни ископ 20 %(0-2м)
Машински ископ 60 % - сл. везе
Ручни ископ 40 % - сл. Везе
Планирање дна рова.
Пре убацивања песка у ров извршити
фино планирање дна рова према котама
и падовима датим у подузном прфилу
цевовода.Извршити
контролу
постигнутих кота и падова и уколико се
констатује да је потрбно обавити
додатни ископ или насипање рова како
би се постигли потрбни падови и коте из
подузног профила,то и урадити.Ови
радови се не сматрају додатним
радовима и изводјац је дузан да их
изведе о свом трошку.
Обрачун по м2 испланиране површине.
Насипање песка.
Извршити набавку и полагање песка на
дно рова, око и изнад цеви у слоју
дебљине 20 цм. испод цеви и 10 цм изнад
темена цеви. Песак не сме бити од
трошне стене нити имати крупне комаде
камена ни грудве земље у себи.Највећа
величина зрна песка не сме прећи
гранулацију од 3 мм.
Обрачунава се и плаћа по м3 песка.
кишна канализација
сливничке везе

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м3
м3
м3
м3

655.00
165.00
122.00
81.00

м2

470.00

м3
м3

215.00
59.00
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8.
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Затрпавање ровова шљунком.
После завршетка монтаже, насипања
песка на дно рова и око цеви и
испитивања цевовода на водоврживост,
извршити затрпавање рова шљунковитопесковитим материјалом у слојевима од
30 цм а набијање вршити до збијености
од 95% од лабораторијске збијености по
Проктору, на месту проласка цевовода
испод саобраћајнице.
Обрачун по м3 шљунка у набијеном
стању.
кишна канализација
Затрпавање ровова.
После завршетка монтаже, насипања
песка на дно рова и око цеви и
испитивања цевовода на водоврживост,
извршити затрпавање рова материјалом
из ископа у слојевима од 30 цм а
набијање вршити до збијености од 95%
од
лабораторијске
збијености
по
Проктору, на месту проласка цевовода
испод саобраћајнице.
Обрачун по м3 уграђеног материјала.
кишна канализација
сливничке везе
Транспорт преостале земље.
Извршити утовар и транспорт земље од
ископа одмах на депонију, која је за то
одређена, а у договору са надзорним
органом. Ценом обухваћено: утовар,
транспорт, истовар и грубо планирање.
Дужина транспорта до 10 км.
Обрачун по м3 ископане земље.
кишна канализација
сливничке везе
III - ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Разупирање рова.
Ради осигурања бочних страна рова од
зарушавања, потребно је извршити
двоструко разупирање рова здравом
грађом, у свему према техничким
прописима за ту врсту радова, тако да се
обезбеди потпуна заштита радника и
неометана монтажа цеви у рову.
Јединичном ценом обухваћени се:
набавка, транспорт, монтажа, демонтажа,

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м3

25.00

м3
м3

555.00
144.00

м3
м3

264.00
59.00
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чишћење и сортирање оплате.

10.

11.

12.

13.

14.

Обрачун по м2 разупрте површине.
IV - БЕТОНСКИ РАДОВИ
Израда бетонске подлоге за ревизионе
отворе.
Израда бетонске подлоге испод доње
плоче ревизионог силаза. Подлога се
ради у дебљини од 10 цм, мршавим
бетоном,марке бетона МБ 15, а у свему
према приложеним детаљима у пројекту.
Обрачун по м3 уграђеног бетона
Израда доње плоче за ревизионе отворе.
Набавка, транспорт, справљање и
уградња
бетона за
доњу плочу
ревизионих силаза, набијеним бетоном
МБ30, а у свему према важећим
прописима и детаљима из пројекта.
Обрачун по м3 уграђеног бетона
Израда кинете.
Набавка, транспорт и уградња мршавог
бетона марке МБ 15 за кинету . Све
радове
извести
према
важећим
прописима и детаљу из пројекта.
Обрачун по м3 уграђеног бетона
Израда а-б прстена.
Израда прстена од армираног бетона МБ
30, унутрашњег пречника 62.5 цм за
поклопац ревизионог окна.
Обрачун по комаду комплетно изведеног
бетонског прстена.
V - МОНТЕРСКИ РАДОВИ
Канализационе цеви.
Извршити набавку, транспорт и монтажу
цеви за уличну канализацију од ПВЦ
/класе СН 4/, за пројектовани кишни
колектор као и ПВЦ цеви за сливничке
везе са свим потребним спојним
материјалом Цеви монтирати у свему
према техничким прописима и котама из
подужних профила.
Обрачун по м` монтираних цеви заједно
са монтираним фазонским комадима.
ПВЦ ДН 300 , СН 4/ СДР 41/
ПВЦ ДН 400 , СН 4 /СДР 41/
ПВЦ ДН 160 , СН 4 /СДР 41/

м2

1387.00

м3

5.40

м3

10.80

м3

6.00

ком.

19.00

м'
м'
м'

220.00
260.00
180.00
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15.

16.

17.

17.а

18.
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Ревизиона окна.
Извршити набавку, транспорт и монтажу
готових
елемената
од
армираног
водонепропусног бетона ДН 100 цм и
завршних конусних прстенова, бетоном
МБ30 у свему према техничким условима
и детаљима у пројекту. У шахтовима
предвидети изводе за прикључење
сливника.
Обрачун по м`.
Футери за цеви.
Набавка, транспорт и монтажа футера на
месту уласка цеви у ревизиона окна.
Обрачун по комаду уграђеног футера.
DN 300
DN 400
Сливници.
Извршити набавку, транспорт и монтажу
уличних армирано-бетонских сливника д
450 мм са таложником. У цену улази: сам
сливник, прикључна спојница и кишна
решетка ЈУС.М.Ј6.254, а у свему према
детаљу из пројекта. Прикључак на шахт
је ДН 160.
Обрачун по комаду.
Изводи за сливнике.
У ревизионим окнима (од К1 до К8)
предвидети уградњу цевних извода
пречника 160 мм за потребе уградње
сливника. Изводе непосредно ван окна
блиндирати. Сливници на овим местима
се неће монтирати по овом уговору.
Позицијом обухватити сав потребан рад,
спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.
Ливено-гвоздени поклопци.
Изврсити набавку, транспорт и монтазу
ливено-гвоздених поклопаца са рамом за
саобраћајно оптерецење од 400 кN,
ЈУС.М.Ј6.226.
Обавезна
је
уградња
поклопаца са који имају префабриковане
отворе ради могућности додатног
орикупљања
атмосферских вода.
Поклопци се уградјују тако да им горња
поврсина буде у равни са тротоарском
конструкцијом, а за ревизионо окно се
фиксира помоћу оквира који је уграђен

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м'

19.00

ком
ком

20.00
21.00

ком

25.00

ком

11.00
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бетонским прстеном, а у свему према
детаљу из пројекта.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Обрачун по комаду.
Ливено-гвоздене пењалице.
Изврсити набавку, транспорт и монтазу
ливено-гвоздених пењалица типа ДИН
1212. У зидове сахта пењалице уградити
на сваких 30 цм, смакнуте од осе за по 5
цм.
Обрачун по комаду.
VI - ОСТАЛИ РАДОВИ
Хидрауличко испитивање.
Извршити
испитивање
монтиране
канализационе
мреже
на
пробни
притисак према упутствима надлежног
комуналног предузећа и техничким
условима,
уз
обавезно
присуство
надзорног органа.
Обрачун по м` цевовода.
Геодетско снимање изведеног стања.
Пре
затрпавања
рова
извршити
геодетско снимање изведеног стања
канализационе
мреже,
шахтова
и
сливника и унос у катастар подземних
инсталација. Позицијом обухватити и
израду геодетског елабората.
Обрачун по м` снимљеног цевовода.
Чишћење канала.
Пре
хидрауличког
испитивања,
извршити
чишћење
канала
од
евентуалног
отпадног
материјала
заосталог у цевоводу
Обрачун по м` цевовода.
Откривање и детекција постојећих
инсталација.
Откривање, детекција и потребна
шлицовања у циљу откривања положаја
објеката и инсталација које нису
евентуално регистроване у подлогама, а
утичу на израду објеката предвиђених
овим пројектом.
Обрачун по комаду.
Снижење нивоа подземне воде.
Снижење нивоа подземне воде извршити
технологијом којом располаже сам
Извођач радова. Потребно је обезбедити

ком

19.00

ком

25.00

м'

470.00

м'

690.00

м'

470.00

ком

15.00
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да се цеви могу полагати само у сувом
рову.
25.

26.

27.

28.

Обрачун по м` цевовода.
Израда бетонских канала за одвод воде
из сливника.
На местима прикључка сливника бр. С33
и С34, односно С35 и С36/како је
назначено
у
ситуационом
плану/
потребно је избетонирати на лицу места
марком бетона МБ30, бетонски каналић
за одвод воде са коловоза/1,5 м3 /
Обрачун паушално.
Израда пројекта изведеног објекта.
Извршити израду пројекта изведеног
објекта у 4 примерка у свему према
важећем Правилнику о садржини и
начину израде техничке документације.
Обрачун паушално.
Снимање канализације видео камером.
Након изведених радова и испирања
канализационе
мреже,
извршити
снимање изведене канализације видео
камером са провером дефлексије,
остварених подужних падова и спојева
затрпаног цевовода. Снимање извршити
у присуству извођача и надзорног
органа. О снимању сачинити записник и
ДВД снимак извршених радова.
Обрачун по м` цевовода.
Чишћење постојећег земљаног канала.
Машинско и ручно чишћење постојећег
земљаног канала укључујући кошење и
тарупирање биљне вегетације. Радове
обављати пажњиво како не би дошло до
оштећења косина канала. Дужина канала
је око 250 метара. Позицијом обухватити
сав потребан рад и материјал као и
прикупљање и одвоз вишка земље и
биљне вегетације на градску депонију.
Обрачун по м2 уређене површине.

м'

470.00

пауш. 1.00

пауш. 1.00

м'

470.00

м2

2,500.00
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2. ЈАВНА РАСВЕТА
Сви радови треба да буду изведени у сагласности са техничком документацијом, прихваћеној и
овереној од стране Инвеститора. Све позиције ове спецификације подразумевају набавку,
испоруку и монтажу свог потребног материјала и опреме , са повезивањем на оба краја,
испитивањем и пуштањем у исправан рад, а у свему према одобреним цртежима, уговореним
техничким спецификацијама и важећим прописима за ову врсту инсталација.
У позицијама је, сем испоруке и транспорта материјала, урачунато и њихово складиштење на
градилишту, као и испорука, одржавање и употреба свих уређаја и алата потребних за
обављање радова, испорука и коришћење свих помоћних средстава (подграда, скела и сл.) и
свих пропратних радова. Такође се подразумевају трошкови организације градилишта и
потрошње енергије, одвожење отпада са градилишта, испитивање инсталације, атеста, и
пуштање у исправан рад. Обрачунавање се врши по означеној јединици мере.
Депонија за одвоз смећа и шута је главна градска депонија на локацији Теремијски друм бб,
23300 Кикинда, и удаљена је на 10км од локације извођења радова.
I - ПОСТОЈЕЋЕ ОСВЕТЉЕЊЕ - ИСПИТИВАЊЕ И ДЕМОНТАЖА
Рбр. ОПИС
ЈЕД.
МЕРЕ
I.1
Трагање за постојећим кабловима јавног m
осветљења трагачима каблова и ископ
пробних јама. Утврђивање свих постојећих
електро веза јавног осветљења на предметном
подручију. Трасирање и ископ рова
и
демонтажа постојећег кабла (освезивање на
оба краја) . Записничка предаја Власнику.
Затрпавање рова и одвоз вишка материјала.
I.2
Демонтажа постојећих стубова, темеља и ком
светиљки јавног осветљења
I.3
Утврђивање стања постојећег разводног ком
ормана јавне расвете на који се врши
прикључење
новопројектоване.
Израда
извештаја и предаја Надзорном органу.
I.4
Испорука и монтажа на већ припремљени ком.
темељ
ормана ROR. НАПОМЕНА: ОРМАН
НАБАВИТИ И ИСПОРУЧИТИ САМО НАКОН
ОДОБРЕЊА НАДЗОРНОГ ОРГАНА.
РАЗВОДНИ ДЕО:
Полиестерски орман степена заштите IP54 и ком.
дим ДxШxВ 500x320x1000mm.

КОЛ.
250

8
1

1

1

Контактор 125А
ком.
Трополна осигурачка једнополно отворива ком.
летва (160А), са умецима 25А

1
6

Редне клеме 4mm2
Једнополна двоположајна преклопка 16А

6
1

ком.
ком.
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Косо грло са сијалицом, 40W
Једнополна троположајна преклопка 16А

ком.
ком.

1
2

МТК уређај (алтернативно: фотореле, тајмер)
Једнополни аутоматски заштитни осигурач 6А
N сабирница, Cu 20x3mm
ДОВОДНИ ДЕО:
Полиестерски орман степена заштите IP54 и
дим ДxШxВ 500x320x500mm.
Подножје осигурача (250А) са топљивим
уметком 80А
PE сабирница (заштитна), Cu 20x3mm

ком.
ком.
ком.

1
3
1

ком.

1

ком.

3

ком.

1

N сабирница, Cu 20x3mm
МЕРНИ ДЕО:
Полиестерски орман степена заштите IP54 и
дим ДxШxВ 500x320x500mm.
Микропроцесорска директна мерна група
DBG2 MG .
Аутоматски осигурач 63А (лимитатор)

ком.
ком.
ком.

1

ком.

1

ком.

3

Редне клеме 9-35mm2
ком.
II - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
II.1
Трасирање и ископ рова димензија 0,4x0,8 mm m
у земљишту III категорије са запрекама у
слободном терену за 1 кабл. Формирање
постељице кабла од два слоја ситнозрнасте
земље или песка "Моравца" гранулације 0-4мм,
дебљине слоја од по 10cm. Постављање ПВЦ
траке на 40cm изнад кабла, тампонирање рова
песком у слојевима од 15цм са набијањем
вибрационим набијачем у два слоја са по два
пролаза и одвоз вишка материјала. Контрола
набијености материјала у рову обухваћена је
посебном позицијом. НАПОМЕНА: Затрпавање
рова врши се искључиво песком
II.2
Контрола
набијености
материјала
у ком
кабловском рову. Најмања набијеност је 62 %
(ЈУС У.Б1.036 ) или најмањи модул
стишљивости 250 N/mm2 ( ЈУС У.Б1.046).
Плаћање по рачуну.

8

1

400

1
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II.3

II.4

II.5

III III.1

III.2

III.3

III.4

III.5

ПИБ: 100511495

Израда кабловске канализације у будућем
коловозу. Обележавање прелаза, ископ рова
димензија 0,8x1,4 м у земљишту III категорије
са запрекама. Израда бетонске постељице
дебљине 10 цм од бетона MB 10. Полагање 2
PVC цеви унутрашњег пречника Ø 110 mm у
истој хоризонталној равни на међусобном
осном размаку од 20 cm, са уградњом држача
пластичних цеви. . Затрпавање рова шљунком
са набијањем у слојевима дебљине 20-25 цм и
одвоз
вишка
материјала.
Контрола
набијености материјала у рову обухваћена је
посебном позицијом.
Испорука потребног материјала и израда
заштите при укрштању eлектроенергетског
кабла 1kV са другим подземним инсталацијама
према важећим прописима.
Испорука
и
постављање
ознаке
за
обележавање
трасе
кабла,
подземних
кабловских
арматура
и
кабловске
канализације са подацима према прописима
ЕДБ на регулисаном терену
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Испорука и полагање каблова XP00 - А - 4x25
mm2, у већ ископаном рову за напајање
светиљки. Обухваћено развлачење и полагање.
Израда завршетка напојних каблова за јавно
осветљење XP00-А - 4x25mm2 1kV у
подножном сегменту стуба. Нулти проводник
премостити са бакарном папучицом 25mm2 за
нуловање.
Израда пролаза
напојног кабла за јавно
осветљење кроз подножни сегмент стуба.
Неутралне (нулте) жиле улазног и излазног
напојног кабла спојити преко бакарне
папучице 16mm2.
Нуловање металног стуба јавног осветљења,
односно
спајање
неутралног
(нултог)
проводника на аралдитној плочици са масом
стуба јавног осветљења каблом16 mm2.
Опремање стуба опоменском таблицом на
жутој подлози: "ПАЖЊА! СТУБ ЈЕ НУЛОВАН".
Испорука и монтажа у стубу јавног осветљења
прикључне плоче
за 4 проводника (3
фазе+нула), комплет са
2 једнополна ФРА
осиграча 16 А.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m

40

пауш

1

ком

10

m

450

ком

10

ком

10

ком

10

ком.

10
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Прилагођавање постојећег ормана јавног
осветљења за прихват нове линије осветљења
кружног тока и повезивање кабла нове линије.
III.7 Испорука
и
монтажа
топлоскупљајуће
кабловске спојнице за кабл XP00-А - 4x25mm2.
IV - СТУБОВИ И СВЕТИЉКЕ
IV.1 Обележавање места и ископ земље у
слободном терену у земљишту III категорије,
израда оплате за темељ и израда темеља за
стуб
висине
12m
димензија
1000x1000x1100mm од армираног бетона
MB20 са уградњом гвозденог кавеза са 4
поцинкована анкер завртња М-20/18 дужине
60cm и израда отвора за пролаз каблова кроз
темељ и постављање 4 PVC цеви 70mm.
Затрпавање темеља земљом са набијањем и
одвоз вишка земље. НАПОМЕНА: Димензије
темеља узете су из каталога произвођача
стубова Амига-Краљево, за стандардна
оптерећења (лире, светиљке и носачи). Тачне
димензије темеља одредити након одабира
одговарајућег
произвођача.
ЗА
СТУБ
ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН
ТЕМЕЉЕЊА, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР НОСИВОСТ
ТЛА И КЛАСУ ВЕТРА ЗА ПРЕДМЕТНО
ПОДРУЧИЈЕ.
IV.2 Обележавање места и ископ земље у
слободном терену у земљишту III категорије,
израда оплате за темељ и израда темеља за
стуб висине 9m димензија 900x900x1100mm
од армираног бетона MB20 са уградњом
гвозденог кавеза са 4 поцинкована анкер
завртња М-20/18 дужине 60cm и израда
отвора за пролаз каблова кроз темељ и
постављање две PVC цеви 70mm. Затрпавање
темеља земљом са набијањем и одвоз вишка
земље. Димензије темеља узете су из каталога
произвођача стубова Амига-Краљево, за
стандардна оптерећења (лире, светиљке и
носачи). Тачне димензије темеља одредити
након одабира одговарајућег произвођача. ЗА
СТУБ ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ СТАТИЧКИ
ПРОРАЧУН ТЕМЕЉЕЊА, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР
НОСИВОСТ ТЛА И КЛАСУ ВЕТРА ЗА
ПРЕДМЕТНО ПОДРУЧИЈЕ.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ком.

1

ком.

1

ком

1

ком

7

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 40/2017
страна 14 од 63

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

IV.3

ПИБ: 100511495

Испорука и уградња на припремљени темељ
челичног конусног
стуба, висине 12m
комплет са: темељном плочом 400x400x10mm
и носачем прикључне плоче. Стуб је топло
поцинковано споља и изнутра наносом цинка,
са тањирастим завршетком учвршћеног анкер
завртњима заштићених пластичним капама са
гуменим подлошкама за нивелацију према
СРПС ЕН-40 и да за производњу и цинковање
поседује атест ISO 9001 са трајношћу 25-30
година у градској средини, са антивандал
бравом,
IV.4 Испорука и уградња на припремљени темељ
челичног конусног стуба, висине 9m комплет
са:
темељном плочом 400x400x10mm и
носачем прикључне плоче. Стуб је топло
поцинковано споља и изнутра наносом цинка,
са тањирастим завршетком учвршћеног анкер
завртњима заштићених пластичним капама са
гуменим подлошкама за нивелацију према
СРПС ЕН-40 и да за производњу и цинковање
поседује атест ISO 9001 са трајношћу 25-30
година у градској средини, са антивандал
бравом,
IV.5 Обележавање места и ископ земље у
слободном терену у земљишту III категорије,
израда оплате за темељ и израда темеља за
стуб исте висине као и постојећи стубови.
IV.6 Испорука и уградња на припремљени темељ
стуба исте висине као и постојећи са свом
опремом потребном за монтажу светиљке.
IV.7 Испорука и монтажа лире висине 1м и дужине
1м, једнострана, нагиб 5°, за монтажу на
конусни стуб висине 9м.
IV.8 Испорука и монтажа лире висине 1м и дужине
2м, двострана, нагиб 5°,
за монтажу на
конусни стуб висине 9м.
IV.9 Испорука и монтажа носача за рефлекторе,
кружног облика, полупречника 1м, за монтажу
на стуб висине 12м.
IV.10 Испорука
и
монтажа
светиљке,
ЛЕД
рефлектор, сличне типу
NEOS 3 64 LED /
5121 / 99 W / 500mA или одговарајућег
комплет са извором: XP-G2/ 4250K или
одговарајућег, и свим монтажним предспојним
уређајима.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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IV.11 Испорука и монтажа ЛЕД светиљке, сличне
типу IPSO 64 LED / 5102 / 99 W / 500mA или
одговарајућег комплет са извором: XP-G2/
4250K или одговарајућег, и свим монтажним
предспојним уређајима.
IV - ОСТАЛИ РАДОВИ
IV.1 Снимање кабловског вода 1 kV за јавно
осветљење, са уцртавањем трасе у план и
копирањем. Излазак на терен и остали
трошкови Градског геодетског завода и
Одсека за техничку документацију ЕДБ.
Плаћање по рачуну. Обрачун по м.
IV.2 Напонско испитивање енергетског кабла 1 kV
за јавно осветљење на дужини између две
кабловске
завршнице,
односно
између
разводног ормана и задњег стуба на изводу
"фазовање" кабловских жила (слагање фаза) са
исписивањем, постављањем и пломбирањем
таблица и протоколског броја. Обрачун по
испитаном каблу.
IV.3 Мерење импедансе петље кратког споја
(провера ефикасности заштите нуловањем у
нулованој мрежи јавног осветљења) на месту
прикључења нулованих објеката. Ова провера
се врши за разводни орман и најудаљеније
стубове на појединим изводима. Плаћање по
рачуну. Обрачун по извршеном мерењу.
IV.4 Трошкови локалног привредног друштва око
интервенција на постојећој и новој мрежи
јавног осветљења (укључења, искључења,
израде граница и сл.). Плаћање по рачуну.
Обрачун по једном изласку на терен.
IV.5 Трошкови
надзора
јавних
комуналних
предузећа приликом изградње мреже јавног
осветљења, ради усаглашавања са осталим
подземним и надземним инсталацијама и
објектима.
IV.6 Припремно завршни радови око организације
градилишта. Преглед завршених радова,
технички пријем и стављање објекта у погон.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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НАПОМЕНА:
Ангажовани радници Понуђача су дужни да изводе радове на јавној површини, тако да се
може безбедно одвијати саобраћај, са посебним мерама обезбеђења суседних објеката,
стамбених зграда, градилишта. Понуђач који је ангажован на предметним радовима је
дужан да поштује: саобраћајне прописе, прописе заштите на раду, користи светлосну и другу
сигнализацију. За неблаговремено предузимање мера и обавеза предвиђених Законом о
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планирању и изградњи, на предлог надзорног органа овлашћеног од Наручиоца, као и на
основу личних запажања, као и запажања градске инспекције ће предузети мере из своје
надлежности, где се поред казнених мера одговара и за штете које настану корисницима
суседних објеката.
Све препреке поред коловоза морају да буду јасно истакнуте и означене. Забрањује се
лагеровање материјала за справљање цементбетона као и ручно и мешалицама за бетон
справљање бетона на локацији где се врши уградња бетона.
Почетак посла и увођење у посао ће се извршити заједно са извођачем радова на
коловозној конструкцији којег ће посебном јавном набавком ангажовати ЈП“Путеви
Србије“. Извођач је у обавези да усклади динамички план са динамичким планом
извођача радова на коловозној конструкцији, које је предмет јавне набавке ЈП“Путеви
Србије“
Рок за извођење радова од дана увођења у посао износи: 75 дана.
У случају прекорачења рока извођач је у обавези да плати уговорну казну у висини од
0,5% од укупне вредности радова за сваки дан кашњења, с тим што иста не може прећи
5% од уговорене вредности радова.
Гарантни рок износи 3 године, од дана завршетка примопредаје радова на градилишту.

ПОНУЂАЧ

Место и датум:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1. Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона);
1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1)

Да поседује финансијски капацитет
-

Да понуђач није остварио губитак у претходне три године (2014., 2015., 2016.
година),
да није био неликвидан у претходних 6 месеци од објављивања позива
да је имао укупан годишњи приход за 2014., 2015. и 2016. години не мањи од
22.000.000,00 динара (за све године збирно).

2) Да поседује пословни капацитет
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2.1
У погледу стечених референци понуђача на раније завршеним пословима, потребно је да
понуђач има одговарајући списак РЕФЕРЕНТНИХ послова и то један или више завршених
послова из:
А)
области радова на изградњи, реконструкцији, доградњи и санацији електро
инсталација или постројења или јавне расвете, током 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017
године, до дана расписивања јавне набавке, у минималној укупној вредности (збирно)
од 10.000.000,00 динара без ПДВ. Бар један од наведених референтних послова мора
бити из области изградње, реконструкције, доградње и санације јавне расвете, у
минималној вредности од 4.500.000,00 динара без ПДВ.
Б)
области изградње, реконструкције, доградње и санације зацевљене атмосферске
и/или канализације отпадних вода током 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 године, до дана
расписивања јавне набавке, у минималној укупној вредности (збирно) од 10.000.000,00
динара са ПДВ. Бар један од наведених референтних послова мора бити из области
изградње, реконструкције, доградње и санације атмосферске канализације у
минималној вредности од 4.500.000,00 динара без ПДВ.
2.2
Понуђач је дужан да поседује сертификате за управљање квалитетом: ISO 9001 – систем
управљања менаџментом, ISO 14001 – систем управљања заштите животне средине, OHSAS
18001 – Систем управљања заштите на раду, што се доказује фотокопијом важећих
сертификата.
3) Да поседује кадровски капацитет
Кадровска структура
Р.бр.

СТРУЧНА СПРЕМА на истим или сличним пословима

МИНИМАЛНИ
број

1.

Дипомирани електро инжењер, лична лиценца 450 или 451.

1

2.

Дипомирани грађ. инжењер, смер за хидротехнику, лична лиценца
413 или 414.

1

3.

Возач, руковаоц грађевинских машина (приложити доказ)

2

4.

Возач “Ц“ категорије (приложити доказ)

2

5.

КВ радник

4

6.

НК радник

5

4) Да поседује технички капацитет
Р.бр.

МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

минимум МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
са кључним карактеристикама

минимални
БРОЈ комада

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 40/2017
страна 19 од 63

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1.

Камион (ауто мешалица) за превоз готове цемент-бетонске масе

1

2.

БАГЕР

1

3.

Вибратор за бетон са вибро иглом

1

4.

КОМПРЕСОР

1

5.

КАМИОН КИПЕР

2

6.

Комбиновани камионет за превоз радника и мање количине
потребног мареријала.

1

7.

Универзалну комбиновану машину за копање рова и утовар
материјала.

1

8.

Вибро набијач ( „жаба“ ) ширине газишта до 40 cm.

1

9.

ИГЛОФИЛТЕРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ - гарнитура, са потребном
опремом

1 комплет

10.

МЕТАЛНА ОПЛАТА комплет (конструкција, разупирачи и бочни
зидови - плашт)

1 комплет

11.

МУЉНА ПУМПА

1

1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4.
1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона (да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
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2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона (да он и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре)

Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији)

Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
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(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)
4) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона (Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да није имао забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде)

Доказ: потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве је дат у поглављу
V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов да поседује финансијски капацитет

Правна лица и предузетници
Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, мора садржати извештај о
блокади, податке о ревизији финансијских извештаја, биланс стања и успеха за
тражене три године и показатељ за оцену бонитета, издат од стране АПР-а, за
претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016. година), задовољавајући
услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три наведене
обрачунскe годинe и услов да је имао укупан годишњи приход за 2014., 2015. и 2016.
години не мањи од 22.000.000,00 динара (за све године збирно)
Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био
неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да
Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном
периоду.
Доказ за предузетнике:
Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по банкарским
рачуниима у последње две године (2014., 2015 и 2016 година) не може бити мањи
од 22.000.000,00 динара (за све три године збирно).
Предузетници који воде просто књиговодство
Доказ: Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016.
година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио
губитак у три претходнe обрачунскe годинe
Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био
неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да
Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном
периоду
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Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по банкарским
рачуниима у последње три године (2014., 2015., 2016 година) не може бити мањи
од 22.000.000,00 динара.
2. Услов да поседује пословни капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
2.1 Доказ:
Списак најважнијих наручилаца код којих су изведени радови из:
- области радова на изградњи, реконструкцији, доградњи и санацији електро
инсталација или постројења или јавне расвете, током 2013, 2014, 2015, 2016 и
2017 године, до дана расписивања јавне набавке, у минималној укупној вредности
(збирно) од 10.000.000,00 динара без ПДВ. Бар један од наведених референтних
послова мора бити из области изградње, реконструкције, доградње и санације
јавне расвете, у минималној вредности од 4.500.000,00 динара без ПДВ.
- области изградње, реконструкције, доградње и санације зацевљене атмосферске
и/или канализације отпадних вода током 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 године, до
дана расписивања јавне набавке, у минималној укупној вредности (збирно) од
10.000.000,00 динара са ПДВ. Бар један од наведених референтних послова мора
бити из области изградње, реконструкције, доградње и санације атмосферске
канализације у минималној вредности од 4.500.000,00 динара без ПДВ.
Успешно завршен референтни посао из области изградње, реконструкције,
доградње и санације електро инсталација или постројења или јавне расвете и
области изградње, реконструкције, доградње и санације атмосферске и/или
канализације отпадних вода подразумева да су радови завршени у уговореном року,
без кашњења-прекорачења уговореног рока.
Потврде о реализацији закључених уговора се издају на оригиналном обрасцу број
6. „ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИНВЕСТИТОРА – НАРУЧИОЦА“, (Образац изјаве је дат у
поглављу V), који је потребно умножити у потребном броју примерака и
доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно. Уз Потврду о
реализацији закључених уговора се доставља и фотокопија окончане ситуацијесви листови.
Да би се наручилац додатно уверио у веродостојност приложене референце у
поступку оцене понуде наручилац ће се по потреби, обратити свим учесницима са
захтевом да се Комисији за јавне набавке омогући приступ и обилазак објекта за
који је приложена референца.
2.2 Доказ:
Фотокопија важећих сертификата.
3) Услов да поседује кадровски капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
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Понуђач мора доставити Списак анагажованих лица у слободној форми понуђача.
Понуђач мора да има ангажована минимум следећа лица:

 1 лице са ВСС- Дипомирани електро инжењер, лична лиценца 450 или
451.
Доказ: Приложити:
Копију личне лиценце 450 или 451 коју издаје Инжењерска комора Србије са
потврдом о важењу исте и
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
 1 лице са ВСС- Дипомирани грађ. инжењер, смер за хидротехнику,
лична лиценца 413 или 414.
Доказ: Приложити:
Копију личне лиценце 413 или 414 коју издаје Инжењерска комора Србије са
потврдом о важењу исте и
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
 2 лица – возач, руковалац грађевинске машине
Доказ: Приложити:
Доставити очитану одговарајућу возачку дозволу или други документ на
основу ког се види да је лице руковаоц грађевинске машине и Копију М-А обрасца
или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија
Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног ангажовања Уговор о
том радном ангажовању.
 2 лица – Возач са возачком дозволом Ц
Доказ: Приложити:
Очитану возачку дозволу и Копију М-А обрасца или други образац оверен од
стране Фонда ПИО, за запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по
другим основама радног ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
 4 лица КВ радник
Доказ: Приложити:
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању
 5 лица НК радник
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Доказ: Приложити:
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању
4) Услов да поседује технички капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
У смислу техничке опремљености одговарајућом механизацијом и
опремом, подразумева се да понуђач располаже бар минимумом потребне и
расположиве механизације и опреме за пружање услуга из предмета јавне набавке.
Доказ: Списак опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног
у слободној форми понуђача. Уз списак обавезно је приложити за возила која
подлежу редовној годишњој регистрацији електронски очитане важеће
саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања.
За осталу тражену опрему доставити последњу пописну инвентарску листу
оверену од стране Комисије за попис, или доказ о закупу или предуговор о другом
ангажовању механизације или опреме коју евентуално понуђач не поседује у свом
власништву.

Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о
испуњености обавезних и додатних услова за учешће.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача
све доказе о испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., Подизвођачи
нису дужни да испуњавају додатне услове.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе
понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1.
до 5., а додатне услове испуњавају заједно.

НАПОМЕНА: Наведене доказе о испуњености услова за учешће понуђач може доставити у
виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија понуда је на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
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Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за
привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио „мањи износ аванса“.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ____________ од__________________ за јавну набавку - радови на постављању јавне расвете и
изградњи атмосферске канализације у обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске улице,
ЈН број 40/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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 (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: Радови на постављању јавне расвете и изградњи
атмосферске канализације у обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске улице

Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок плаћања је 45 дана по испостављеним
месечним ситуацијама за стварно изведене
количине радова

Рок и начин плаћања:
Аванс (максимални износ до 20%)
Рок важења понуде (минимално 90 дана)
Рок завршетка радова (рок за извршење
радова је максимално 75 дана од дана од
дана увођења у посао):
Гарантни период (минимално 3 године од
завршетка радова):
Шифра радова на основу Правилника о
утврђивању добара и услуга из области
грађевинарства за сврху одређивања
пореског дужника за ПДВ („Службени
гласник РС“ бр. 86/2015)

Датум
__________________________

Понуђач
М. П.

___________________________

Напомене:
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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.

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1.

АТМОСФЕРСКА (КИШНА) КАНАЛИЗАЦИЈА

Р.бр. Опис позиције
1.

2.

3.

ј.м.

количина јед.цена

укупно

I - ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
Обележавање трасе.
Извршити геодетско обележавање трасе
кишне канализационе мреже са свим
потребним
елементим
за
вршење
несметаног ископа.
Обрачун по м обележене трасе.
м`
470.00
Обезбеђење саобраћајнице.
На делу саобраћајнице у којој се изводе
радови, а на основу добијене сагласности
надлежних комуналних служби, извршити
потребне измене у регулисању саобраћаја у
циљу
његовог
несметаног
одвијања.
Потребно је предвидети, поставити и
одржавати потребну сигнализацију.
Обрачун паушално.
пауш. 1.00
УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
II - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ископ рова за полагање канализације.
Извршити ручни и машински ископ ровова у
земљи III
категорије са правилним
одсецањем бочних страна и дна рова, а према
детаљу датом у пројекту. Одбацивање
ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 м
од ивице рова са једне стране, док се друга
страна користи за траспорт цеви и
материјала.Ископ вршити машинским путем,
осим на деоницама где се траса укршта
сапостојећим
инсталацијама
фекалне
канализације, водовода и сл.
Обрачун по м3 ископане самоникле земље.
Машински ископ 80 % (0 – 2 м)
Ручни ископ 20 %(0-2м)
Машински ископ 60 % - сл. везе
Ручни ископ 40 % - сл. Везе

м3
м3
м3
м3

655.00
165.00
122.00
81.00
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4.

5.

6.

7.

ПИБ: 100511495

Планирање дна рова.
Пре убацивања песка у ров извршити фино
планирање дна рова према котама и
падовима датим у подузном прфилу
цевовода.Извршити контролу постигнутих
кота и падова и уколико се констатује да је
потрбно обавити додатни ископ или
насипање рова како би се постигли потрбни
падови и коте из подузног профила,то и
урадити.Ови радови се не сматрају додатним
радовима и изводјац је дузан да их изведе о
свом трошку.
Обрачун по м2 испланиране површине.
Насипање песка.
Извршити набавку и полагање песка на дно
рова, око и изнад цеви у слоју дебљине 20 цм.
испод цеви и 10 цм изнад темена цеви. Песак
не сме бити од трошне стене нити имати
крупне комаде камена ни грудве земље у
себи.Највећа величина зрна песка не сме
прећи гранулацију од 3 мм.
Обрачунава се и плаћа по м3 песка.
кишна канализација
сливничке везе
Затрпавање ровова шљунком.
После завршетка монтаже, насипања песка
на дно рова и око цеви и испитивања
цевовода на водоврживост, извршити
затрпавање рова шљунковито-песковитим
материјалом
у слојевима од 30 цм а
набијање вршити до збијености од 95% од
лабораторијске збијености по Проктору, на
месту
проласка
цевовода
испод
саобраћајнице.
Обрачун по м3 шљунка у набијеном стању.
кишна канализација
Затрпавање ровова.
После завршетка монтаже, насипања песка
на дно рова и око цеви и испитивања
цевовода на водоврживост, извршити
затрпавање рова материјалом из ископа у
слојевима од 30 цм а набијање вршити до
збијености од 95% од лабораторијске
збијености по Проктору, на месту проласка
цевовода испод саобраћајнице.
Обрачун по м3 уграђеног материјала.
кишна канализација
сливничке везе

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м2

470.00

м3
м3

215.00
59.00

м3

25.00

м3
м3

555.00
144.00
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

ПИБ: 100511495

Транспорт преостале земље.
Извршити утовар и транспорт земље од
ископа одмах на депонију, која је за то
одређена, а у договору са надзорним
органом.
Ценом
обухваћено:
утовар,
транспорт, истовар и грубо планирање.
Дужина транспорта до 10 км.
Обрачун по м3 ископане земље.
кишна канализација
м3
сливничке везе
м3
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III - ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Разупирање рова.
Ради осигурања бочних страна рова од
зарушавања,
потребно
је
извршити
двоструко разупирање рова здравом грађом,
у свему према техничким прописима за ту
врсту радова, тако да се обезбеди потпуна
заштита радника и неометана монтажа цеви
у рову. Јединичном ценом обухваћени се:
набавка, транспорт, монтажа, демонтажа,
чишћење и сортирање оплате.
Обрачун по м2 разупрте површине.
м2
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ
IV - БЕТОНСКИ РАДОВИ
Израда бетонске подлоге за ревизионе
отворе.
Израда бетонске подлоге испод доње плоче
ревизионог силаза. Подлога се ради у
дебљини од 10 цм, мршавим бетоном,марке
бетона МБ 15, а у свему према приложеним
детаљима у пројекту.
Обрачун по м3 уграђеног бетона
м3
Израда доње плоче за ревизионе отворе.
Набавка, транспорт, справљање и уградња
бетона за доњу плочу ревизионих силаза,
набијеним бетоном МБ30, а у свему према
важећим прописима и детаљима из пројекта.
Обрачун по м3 уграђеног бетона
м3
Израда кинете.
Набавка, транспорт и уградња мршавог
бетона марке МБ 15 за кинету . Све радове
извести према важећим прописима и детаљу
из пројекта.
Обрачун по м3 уграђеног бетона
м3
Израда а-б прстена.
Израда прстена од армираног бетона МБ 30,
унутрашњег пречника 62.5 цм за поклопац
ревизионог окна.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

264.00
59.00

1387.00

5.40

10.80

6.00
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Обрачун по комаду комплетно изведеног ком.
бетонског прстена.
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
14.

15.

16.

17.

17.а

V - МОНТЕРСКИ РАДОВИ
Канализационе цеви.
Извршити набавку, транспорт и монтажу
цеви за уличну канализацију од ПВЦ /класе
СН 4/, за пројектовани кишни колектор као
и ПВЦ цеви за сливничке везе са свим
потребним спојним материјалом
Цеви
монтирати у свему према техничким
прописима и котама из подужних профила.
Обрачун по м` монтираних цеви заједно са
монтираним фазонским комадима.
ПВЦ ДН 300 , СН 4/ СДР 41/
ПВЦ ДН 400 , СН 4 /СДР 41/
ПВЦ ДН 160 , СН 4 /СДР 41/
Ревизиона окна.
Извршити набавку, транспорт и монтажу
готових
елемената
од
армираног
водонепропусног бетона ДН 100 цм и
завршних конусних прстенова, бетоном
МБ30 у свему према техничким условима и
детаљима у пројекту. У шахтовима
предвидети изводе за прикључење сливника.
Обрачун по м`.
Футери за цеви.
Набавка, транспорт и монтажа футера на
месту уласка цеви у ревизиона окна.
Обрачун по комаду уграђеног футера.
DN 300
DN 400
Сливници.
Извршити набавку, транспорт и монтажу
уличних армирано-бетонских сливника д
450 мм са таложником. У цену улази: сам
сливник, прикључна спојница и кишна
решетка ЈУС.М.Ј6.254, а у свему према детаљу
из пројекта. Прикључак на шахт је ДН 160.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

19.00

м'
м'
м'

220.00
260.00
180.00

м'

19.00

ком
ком

20.00
21.00

Обрачун по комаду.
ком
Изводи за сливнике.
У ревизионим окнима (од К1 до К8)
предвидети
уградњу
цевних
извода
пречника 160 мм за потребе уградње
сливника. Изводе непосредно ван окна
блиндирати. Сливници на овим местима се
неће монтирати по овом уговору. Позицијом
обухватити сав потребан рад, спојни и
заптивни материјал.

25.00
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Обрачун по комаду.
ком
Ливено-гвоздени поклопци.
Изврсити набавку, транспорт и монтазу
ливено-гвоздених поклопаца са рамом за
саобраћајно оптерецење од 400 кN,
ЈУС.М.Ј6.226. Обавезна је уградња поклопаца
са који имају префабриковане отворе ради
могућности
додатног
орикупљања
атмосферских вода. Поклопци се уградјују
тако да им горња поврсина буде у равни са
тротоарском конструкцијом, а за ревизионо
окно се фиксира помоћу оквира који је
уграђен бетонским прстеном, а у свему
према детаљу из пројекта.
Обрачун по комаду.
ком
Ливено-гвоздене пењалице.
Изврсити набавку, транспорт и монтазу
ливено-гвоздених пењалица типа ДИН 1212.
У зидове сахта пењалице уградити на сваких
30 цм, смакнуте од осе за по 5 цм.
Обрачун по комаду.
ком
УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ
VI - ОСТАЛИ РАДОВИ
Хидрауличко испитивање.
Извршити
испитивање
монтиране
канализационе мреже на пробни притисак
према упутствима надлежног комуналног
предузећа и техничким условима, уз
обавезно присуство надзорног органа.
Обрачун по м` цевовода.
Геодетско снимање изведеног стања.
Пре затрпавања рова извршити геодетско
снимање изведеног стања канализационе
мреже, шахтова и сливника и унос у катастар
подземних
инсталација.
Позицијом
обухватити и израду геодетског елабората.
Обрачун по м` снимљеног цевовода.
Чишћење канала.
Пре хидрауличког испитивања, извршити
чишћење канала од евентуалног отпадног
материјала заосталог у цевоводу
Обрачун по м` цевовода.
Откривање
и
детекција
постојећих
инсталација.
Откривање,
детекција
и
потребна
шлицовања у циљу откривања положаја
објеката и инсталација које нису евентуално
регистроване у подлогама, а утичу на израду
објеката предвиђених овим пројектом.
Обрачун по комаду.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

11.00

19.00

25.00

м'

470.00

м'

690.00

м'

470.00

ком

15.00
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24.

25.

26.

27.

28.
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Снижење нивоа подземне воде.
Снижење нивоа подземне воде извршити
технологијом којом располаже сам Извођач
радова. Потребно је обезбедити да се цеви
могу полагати само у сувом рову.
Обрачун по м` цевовода.
Израда бетонских канала за одвод воде из
сливника.
На местима прикључка сливника бр. С33 и
С34, односно С35 и С36/како је назначено у
ситуационом
плану/
потребно
је
избетонирати на лицу места марком бетона
МБ30, бетонски каналић за одвод воде са
коловоза/1,5 м3 /
Обрачун паушално.
Израда пројекта изведеног објекта.
Извршити израду пројекта изведеног објекта
у 4 примерка у свему према важећем
Правилнику о садржини и начину израде
техничке документације.
Обрачун паушално.
Снимање канализације видео камером.
Након изведених радова и испирања
канализационе мреже, извршити снимање
изведене канализације видео камером са
провером дефлексије, остварених подужних
падова и спојева затрпаног цевовода.
Снимање извршити у присуству извођача и
надзорног органа. О снимању сачинити
записник и ДВД снимак извршених радова.
Обрачун по м` цевовода.
Чишћење постојећег земљаног канала.
Машинско и ручно чишћење постојећег
земљаног канала укључујући кошење и
тарупирање биљне вегетације. Радове
обављати пажњиво како не би дошло до
оштећења косина канала. Дужина канала је
око 250 метара. Позицијом обухватити сав
потребан рад и материјал као и прикупљање
и одвоз вишка земље и биљне вегетације на
градску депонију.
Обрачун по м2 уређене површине.
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

м'

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

470.00

пауш. 1.00

пауш. 1.00

м'

470.00

м2

2,500.00

1. Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Р А Д О В А на атмосферској (кишној) канализацији
I - ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
II - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III - ТЕСАРСКИ РАДОВИ
IV - БЕТОНСКИ РАДОВИ
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V - МОНТЕРСКИ РАДОВИ
VI - ОСТАЛИ РАДОВИ
1.АТМОСФЕРСКА (КИШНА)
КАНАЛИЗАЦИЈА - УКУПНО БЕЗ ПДВ-а

2. ЈАВНА РАСВЕТА
Р.бр. ОПИС

ЈЕД.
КОЛ.
МЕРЕ

I.1

Трагање за постојећим кабловима јавног
осветљења трагачима каблова и ископ
пробних јама. Утврђивање свих
постојећих електро веза јавног
осветљења на предметном подручију.
Трасирање и ископ рова и демонтажа
постојећег кабла (освезивање на оба
краја) . Записничка предаја Власнику.
Затрпавање рова и одвоз вишка
материјала.

m

250

I.2

Демонтажа постојећих стубова, темеља и
светиљки јавног осветљења
Утврђивање стања постојећег разводног
ормана јавне расвете на који се врши
прикључење новопројектоване. Израда
извештаја и предаја Надзорном органу.
Испорука и монтажа на већ
припремљени темељ ормана ROR.
НАПОМЕНА: ОРМАН НАБАВИТИ И
ИСПОРУЧИТИ САМО НАКОН ОДОБРЕЊА
НАДЗОРНОГ ОРГАНА.
РАЗВОДНИ ДЕО:
Полиестерски орман степена заштите
IP54 и дим ДxШxВ 500x320x1000mm.
Контактор 125А
Трополна осигурачка једнополно
отворива летва (160А), са умецима 25А

ком

8

ком

1

ком.

1

ком.

1

ком.
ком.

1
6

Редне клеме 4mm2
Једнополна двоположајна преклопка 16А

ком.
ком.

6
1

Косо грло са сијалицом, 40W

ком.

1

Једнополна троположајна преклопка 16А

ком.

2

I.3

I.4

ЈЕД. ЦЕНА
без ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА без
ПДВ-а
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МТК уређај (алтернативно: фотореле,
тајмер)
Једнополни аутоматски заштитни
осигурач 6А
N сабирница, Cu 20x3mm
ДОВОДНИ ДЕО:
Полиестерски орман степена заштите
IP54 и дим ДxШxВ 500x320x500mm.
Подножје осигурача (250А) са топљивим
уметком 80А
PE сабирница (заштитна), Cu 20x3mm
N сабирница, Cu 20x3mm
МЕРНИ ДЕО:
Полиестерски орман степена заштите
IP54 и дим ДxШxВ 500x320x500mm.
Микропроцесорска директна мерна група
DBG2 MG .
Аутоматски осигурач 63А (лимитатор)

ком.

1

ком.

3

ком.

1

ком.

1

ком.

3

ком.
ком.
ком.
ком.

1
1

ком.

1

ком.

3

Редне клеме 9-35mm2

ком.

8

1

УКУПНО ПОЗ. I:
II - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
II.1
Трасирање и ископ рова димензија 0,4x0,8 m
mm у земљишту III категорије са
запрекама у слободном терену за 1 кабл.
Формирање постељице кабла од два слоја
ситнозрнасте земље или песка "Моравца"
гранулације 0-4мм, дебљине слоја од по
10cm. Постављање ПВЦ траке на 40cm
изнад кабла, тампонирање рова песком у
слојевима од 15цм са набијањем
вибрационим набијачем у два слоја са по
два пролаза и одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у рову
обухваћена је посебном позицијом.
НАПОМЕНА: Затрпавање рова вршси се
искључиво песком
II.2

Контрола набијености материјала у
кабловском рову. Најмања набијеност је
62 % (ЈУС У.Б1.036 ) или најмањи модул
стишљивости 250 N/mm2 ( ЈУС У.Б1.046).
Плаћање по рачуну.

ком

400

1
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II.3

Израда кабловске канализације у будућем m
коловозу. Обележавање прелаза, ископ
рова димензија 0,8x1,4 м у земљишту III
категорије са запрекама. Израда бетонске
постељице дебљине 10 цм од бетона MB
10. Полагање 2 PVC цеви унутрашњег
пречника Ø 110 mm у истој хоризонталној
равни на међусобном осном размаку од
20 cm, са уградњом држача пластичних
цеви. . Затрпавање рова шљунком са
набијањем у слојевима дебљине 20-25 цм
и одвоз вишка материјала. Контрола
набијености материјала у рову
обухваћена је посебном позицијом.

40

II.4

Испорука потребног материјала и израда
заштите при укрштању
eлектроенергетског кабла 1kV са другим
подземним инсталацијама према
важећим прописима.

пауш

1

II.5

Испорука и постављање ознаке за
обележавање трасе кабла, подземних
кабловских арматура и кабловске
канализације са подацима према
прописима ЕДБ на регулисаном терену

ком

10

УКУПНО ПОЗ. II:
III - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
III.1 Испорука и полагање каблова XP00 - А 4x25 mm2, у већ ископаном рову за
напајање светиљки. Обухваћено
развлачење и полагање.
III.2 Израда завршетка напојних каблова за
јавно осветљење XP00-А - 4x25mm2 1kV у
подножном сегменту стуба. Нулти
проводник премостити са бакарном
папучицом 25mm2 за нуловање.
III.3 Израда пролаза напојног кабла за јавно
осветљење кроз подножни сегмент стуба.
Неутралне (нулте) жиле улазног и
излазног напојног кабла спојити преко
бакарне папучице 16mm2.

m

450

ком

10

ком

10
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Нуловање металног стуба јавног
осветљења, односно спајање неутралног
(нултог) проводника на аралдитној
плочици са масом стуба јавног осветљења
каблом16 mm2. Опремање стуба
опоменском таблицом на жутој подлози:
"ПАЖЊА! СТУБ ЈЕ НУЛОВАН".
Испорука и монтажа у стубу јавног
осветљења прикључне плоче за 4
проводника (3 фазе+нула), комплет са 2
једнополна ФРА осиграча 16 А.

ком

10

ком.

10

Прилагођавање постојећег ормана јавног
осветљења за прихват нове линије
осветљења кружног тока и повезивање
кабла нове линије.
Испорука и монтажа топлоскупљајуће
кабловске спојнице за кабл XP00-А 4x25mm2.

ком.

1

ком.

1
УКУПНО ПОЗ. III:

IV - СТУБОВИ И СВЕТИЉКЕ
IV.1 Обележавање места и ископ земље у
ком
слободном терену у земљишту III
категорије, израда оплате за темељ и
израда темеља за стуб висине 12m
димензија 1000x1000x1100mm од
армираног бетона MB20 са уградњом
гвозденог кавеза са 4 поцинкована анкер
завртња М-20/18 дужине 60cm и израда
отвора за пролаз каблова кроз темељ и
постављање 4 PVC цеви 70mm.
Затрпавање темеља земљом са набијањем
и одвоз вишка земље. НАПОМЕНА:
Димензије темеља узете су из каталога
произвођача стубова Амига-Краљево или
одговарајућег, за стандардна оптерећења
(лире, светиљке и носачи). Тачне
димензије темеља одредити након
одабира произвођача. ЗА СТУБ ОБАВЕЗНО

1

ДОСТАВИТИ СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН
ТЕМЕЉЕЊА, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР НОСИВОСТ
ТЛА И КЛАСУ ВЕТРА ЗА ПРЕДМЕТНО
ПОДРУЧИЈЕ.
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IV.2

Обележавање места и ископ земље у
ком
слободном терену у земљишту III
категорије, израда оплате за темељ и
израда темеља за стуб висине 9m
димензија 900x900x1100mm од
армираног бетона MB20 са уградњом
гвозденог кавеза са 4 поцинкована анкер
завртња М-20/18 дужине 60cm и израда
отвора за пролаз каблова кроз темељ и
постављање две PVC цеви 70mm.
Затрпавање темеља земљом са набијањем
и одвоз вишка земље. Димензије темеља
узете су из каталога произвођача стубова
Амига-Краљево или одговарајућег, за
стандардна оптерећења (лире, светиљке
и носачи). Тачне димензије темеља
одредити након одабира произвођача. ЗА
СТУБ ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ СТАТИЧКИ
ПРОРАЧУН ТЕМЕЉЕЊА, УЗИМАЈУЋИ У
ОБЗИР НОСИВОСТ ТЛА И КЛАСУ ВЕТРА ЗА
ПРЕДМЕТНО ПОДРУЧИЈЕ.

7

IV.3

Испорука и уградња на припремљени
ком
темељ челичног конусног стуба, висине
12m комплет са: темељном плочом
400x400x10mm и носачем прикључне
плоче. Стуб је топло поцинковано споља и
изнутра наносом цинка, са тањирастим
завршетком учвршћеног анкер
завртњима заштићених пластичним
капама са гуменим подлошкама за
нивелацију према СРПС ЕН-40 и да за
производњу и цинковање поседује атест
ISO 9001 са трајношћу 25-30 година у
градској средини, са антивандал бравом,
Испорука и уградња на припремљени
ком
темељ челичног конусног стуба, висине
9m комплет са: темељном плочом
400x400x10mm и носачем прикључне
плоче. Стуб је топло поцинковано споља и
изнутра наносом цинка, са тањирастим
завршетком учвршћеног анкер
завртњима заштићених пластичним
капама са гуменим подлошкама за
нивелацију према СРПС ЕН-40 и да за
производњу и цинковање поседује атест
ISO 9001 са трајношћу 25-30 година у
градској средини, са антивандал бравом,

1

IV.4

7
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IV.5

Обележавање места и ископ земље у
слободном терену у земљишту III
категорије, израда оплате за темељ и
израда темеља за стуб исте висине као и
постојећи стубови.
IV.6 Испорука и уградња на припремљени
темељ стуба исте висине као и постојећи
са свом опремом потребном за монтажу
светиљке.
IV.7 Испорука и монтажа лире висине 1м и
дужине 1м, једнострана, нагиб 5°, за
монтажу на конусни стуб висине 9м.
IV.8 Испорука и монтажа лире висине 1м и
дужине 2м, двострана, нагиб 5°, за
монтажу на конусни стуб висине 9м.
IV.9 Испорука и монтажа носача за
рефлекторе, кружног облика,
полупречника 1м, за монтажу на стуб
висине 12м.
IV.10 Испорука и монтажа светиљке, ЛЕД
рефлектор, сличне типу NEOS 3 64 LED
/ 5121 / 99 W / 500mA или одговарајуће
комплет са извором: XP-G2/ 4250K или
одговарајућим, и свим монтажним
предспојним уређајима.
IV.11 Испорука и монтажа ЛЕД светиљке,
сличне типу IPSO 64 LED / 5102 / 99 W /
500mA или одговарајуће комплет са
извором: XP-G2/ 4250K или
одговарајућим, и свим монтажним
предспојним уређајима.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ком

2

ком

2

ком

1

ком

6

ком

1

ком

6

ком

15

УКУПНО ПОЗ. IV:

IV - ОСТАЛИ РАДОВИ
IV.1 Снимање кабловског вода 1 kV за јавно
осветљење, са уцртавањем трасе у план и
копирањем. Излазак на терен и остали
трошкови Градског геодетског завода и
Одсека за техничку документацију ЕДБ.
Плаћање по рачуну. Обрачун по м.

м

450
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IV.2

Напонско испитивање енергетског кабла
1 kV за јавно осветљење на дужини
између две кабловске завршнице,
односно између разводног ормана и
задњег стуба на изводу "фазовање"
кабловских жила (слагање фаза) са
исписивањем, постављањем и
пломбирањем таблица и протоколског
броја. Обрачун по испитаном каблу.

ком

3

IV.3

Мерење импедансе петље кратког споја
ком
(провера ефикасности заштите
нуловањем у нулованој мрежи јавног
осветљења) на месту прикључења
нулованих објеката. Ова провера се врши
за разводни орман и најудаљеније
стубове на појединим изводима. Плаћање
по рачуну. Обрачун по извршеном
мерењу.

1

IV.4

Трошкови локалног привредног друштва
око интервенција на постојећој и новој
мрежи јавног осветљења (укључења,
искључења, израде граница и сл.).
Плаћање по рачуну. Обрачун по једном
изласку на терен.
Трошкови надзора јавних комуналних
предузећа приликом изградње мреже
јавног осветљења, ради усаглашавања са
осталим подземним и надземним
инсталацијама и објектима.
Припремно завршни радови око
организације градилишта. Преглед
завршених радова, технички пријем и
стављање објекта у погон.

ком

1

ком

1

ком

1

IV.5

IV.6

УКУПНО ПОЗ. IV:
2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
I
ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ ОСВЕТЉЕЊА
II
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
III
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
IV
СТУБОВИ И СВЕТИЉКЕ
V
ОСТАЛИ РАДОВИ
2. ЈАВНА РАСВЕТА - УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
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УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
1. АТМОСФЕРСКА (КИШНА) КАНАЛИЗАЦИЈА
2. ЈАВНА РАСВЕТА
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

У колони јед. цена уписати цену по јединици мере без ПДВ-а. У колони износ уписати укупну цену за
дату количину без ПДВ-а. У сваком реду за укупну операцију уписати укупне цене без ПДВ-а. У Табелама
рекапитулације унети укупне цене наведених операција које треба сабрати до коначног обрачуна
представљеног у табели GLAVNA REKAPITULACIJA ZA IZGRADNJU KANALIZACIONE MREŽE.

ПОНУЂАЧ

Место и датум:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке – радови на постављању јавне расвете и изградњи атмосферске канализације у
обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске улице ЈН 40/2017, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
___________________________

М.П.

Понуђач
_________________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне радови на
постављању јавне расвете и изградњи атмосферске канализације у обухвату државног пута
реда Б-13 и Светосавске улице бр. ЈН 40/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

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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6. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
______________________________________________________________________
Назив наручиоца
______________________________________________________________________
Датум и место:___________________________________________________
Овим потврђујемо да је привредно друштво
__________________________________________________________________________________
За потребе наручиоца
__________________________________________________________________________________
извршило радове
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(навести врсту радова)

у вредности од ________________________________ динара са ПДВ-ом.
а на основу уговора бр. ______________________ од _______________________ и да је све обавезе преузете по
основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у уговореном
року.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге
сврхе.
Контакт особа наручиоца: _____________________________, телефон __________________________.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Датум
_________________

М.П.

Овлашћено лице наручиоца
________________________________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА
БРОЈ: _________________
ДАНА: ________________. године
КИКИНДА

М О Д Е Л У Г О В О РА
Закључен дана ______________. године, између:
Град Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: наручилац)
и
________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,
ПИБ: _______________, Матични број: ___________________
Број рачуна:________________, Назив банке:
кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: извођач).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Извођење радова на постављању јавне расвете и изградњи атмосферске канализације у
обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске улице у Кикинди.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Наручилац (Град Кикинда) је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана _______2017.
године, спровео отворени поступак јавне набавке – радови на постављању јавне расвете и
изградњи атмосферске канализације у обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске улице.
Члан 2.
Извођач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем ______
која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.
Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде извођача и Одлуке о додели уговора бр.
__________ од __________ године изабрао извођача предметних радова.
Члан 3.
Извођач ће предметне радове вршити самостално.
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АЛТЕРНАТИВА
Извођач ће подизвођачу/има _______________________________________________________
поверити вршење следећих услуга/радова:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.
Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење уговора.
АЛТЕРНАТИВА
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________
За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је извођач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим
условима под којим ће се изводити радови, као што су локација, приступ, могућност нормалног
извођења радова и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не може
тражити никакве промене Уговора.
Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са техничком документацијом на
основу које изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.
Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене
сагласности наручиоца да одступа од исте.
Наручилац има право да мења техничку документацију у складу са важећим прописима.
Извођач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.
У случају измена техничке документације, извођач има право да писмено затражи продужење
рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на
рок извођење радова по овом Уговору.

II
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
II а ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 5.
Извођач се обавезује:
- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорних извођача радова
- да у утврђеном року изврши радове који су предмет овог уговора
- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу, да изводи радове у складу са пројектнотехничком документацијом
- да благовремено обезбеди сав материјал потребан за извођење радова
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- да уредно доставља наручиоцу атесте о уграђеном материјалу и опреми
- да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски
важећим прописима, нормативима и стандардима
- да предузме све прописане мере за сигурност радова, опреме, материјала, радника,
пролазника, суседних објеката и околине, тако да наручилац буде ослобођен свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити
животне средине, радно правних прописа, за време од почетка извођења радова све до
позитивно обављеног техничког пријема
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, а који
регулишу ову област
- да омогући вршење стручног надзора
- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
изврши поправку или или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног
материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у
погледу уговорених рокова за извођење радова
- да поступи по захтеву наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у погледу
уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси наручилац
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику
- да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету
- да по завршетку радова уклони сав свој отпад и преостали материјал са градилишта
- да прибави решење надлежног одељења Градске управе о месту депоновања вишка земљаног
материјала и шута
- да спроведе одговарајуће мере безбедности и здравља на раду
- да изради динамички план извођења радова
-да изведене радове преда наручиоцу
- да одговара за своју имовину на градилишту
- да пријави градилиште инспекцији рада и изради елаборат о уређењу градилишта
- да на градилишту именује лице задужено за безбедност и здравље на раду
- обезбеди постављање привремене саобраћајне сигнализације током извођења радова и врши
регулацију саобраћаја
- да усклади динамички план са динамичким планом извођача радова на коловозној
конструкцији, које је предмет јавне набавке ЈП“Путеви Србије“
Члан 6.
Извођач ће при потписивању овог Уговора наручиоцу предати банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања плативу на први позив без приговора, у висини траженог аванса без ПДВ-а
са роком важности до правдања аванса.
Извођач ће такође доставити наручиоцу 10 дана након извршене примопредаје радова
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року плативу на први позив без
приговора, у висини 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности који је 5 (пет)
дана дужи од дана истека гарантног рока.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања активираће се у случају непоштовања
одредби из члана 5. овог Уговора и динамичког плана, а констатовано у извештају надзорног
органа.
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Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном активираће се у случају неотклањања
грешака у гарантном року у складу са чланом 8. овог уговора.
Члан 7.
Извођач се обавезује да све уговорене радове изврши у року од ______ (максимално 75 дана од
увођења у посао) дана по увођењу у посао, а као дан увођења у посао рачуна се дан уписа у
грађевински дневник. Увођење у посао ће се извршити заједно са извођачем изабраним од
стране ЈП“Путеви Србије“ за извођење радова на коловозној конструкцији.
Члан 8.
Извођач је дужан да благовремено извести наручиоца о завршетку уговорених радова.
Извођач је обавезан да уклони све евентулане недостатке, на свој рачун, у гарантном року од
______(минимално 3 године од завршетка радова) година.
Отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року
од 10 радних дана по захтеву наручиоца.
Гарантни рок почиње да тече од дана извршене примопредаје извршених радова.

II б ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да:
- извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова
- преда извођачу техничку документацију за извођење радова у једном примерку
- преда решење о одобрењу извођења радова
- именује надзорни орган и о томе извести извођача
- да благовремено врши оверу испостављених ситуација
- редовно измирује обавезе према извођачу за завршене радове на основу привремених
ситуација и окончаних ситуација; наручилац задржава право да динамику уплате средстава
усклађује са својим могућностима у року од 45 дана од пријема ситуација.
- одмах по пријему обавештења о завршетку радова поднесе захтев за технички пријем

III ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 10.
Уговорена цена свих радова износи _____________ динара (и словима: _______________________) без ПДВа односно ______________ динара (и словима: _________________________) са урачунатим ПДВ-ом.
Обе уговорне стране прихватају исплату аванса у висини од ____% (максимално 20 %).
Наручилац ће извршити плаћање аванса тек након што му извођач достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.
Уговореним јединичним ценама из предмера и предрачуна радова обухваћене су и све таксе и
остале обавезе прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци
потребни за потпуно извршење овог Уговора.
Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних
помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у
складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања
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квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и
пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања)
обавеза су извођача и не плаћају се посебно. Уговорене јединичне цене за материјал и сву
опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, уграђено односно унето,
размештено и монтирано сходно техничкој документацији.
Наручилац је сагласан да се коначна вредност извршених радова утврди на основу стварне
изведене количине радова из оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа, уз
примену јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од
стране надзорног органа наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене
понуде извођача, исте ће се сматрати вишком радова.
Коначна вредност вишка радова и рока за њихово извођење биће одређени Анексом овог
Уговора.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од
стране надзорног органа наручиоца мање од количина предвиђених предмеру из усвојене
понуде извођача, наручилац ће платити извођачу само стварно изведене радове на основу
јединичних цена из понуде.
Наручилац ће исплатити остатак износа по пријему коначног обрачуна и записника о
примопредаји
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
1.) авансна уплата – по потписивању уговора и достави банкарске гаранције за повраћај
аванса, а у року од 45 дана.
2.) остатак износа – по издатој овереној окончаној обрачунској ситуацији), у 4 (четири)
једнаке месечне рате.
Члан 11.
Понуђене јединичне цене не могу се мењати услед повећања (вишка), односно смањења
(мањка) количине радова које су утврђене у понуди.
У случају да се у току извођења радова појаве додатни (непредвиђени) радови не већи од 15%
од укупне вредности радова, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о
јавним набавкама спровести Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда.
Члан 12.
У случају прекорачења рока из члана 7. овог уговора извођач је у обавези да плати уговорну
казну у висини од 0,5% од укупне вредности радова за сваки дан кашњења, с тим што иста не
може прећи 5% од уговорене вредности радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача,
умањењем рачуна наведеног у обрачунској ситуацији.
Члан 13.
Наручилац признаје право извођачу на продужење уговореног рока завршетка радова:
-у случају дејства више силе
-несипуњења обавеза из члана 9. овог Уговора.
-услед извођења вишкова уз сагласност (одобрење) надлежног органа
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-услед измене техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по
измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине Анекс
овог уговора.
У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у грађевинском
дневнику, рок извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе. Под
вишом силом уговорне стране сматраће: земљотрес, поплаву, пожар, експлозију, мобилно и
ратно стање, као и велике атмосферске непогоде које ометају нормално извођење радова.
Члан 14.
Извођач ће обавестити наручиоца о завршетку уговорених радова.
Примопредају изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници
извођача и наручиоца. Примопредаја се врши уз записник, од стране заједничке комисије,
најкасније у року од 3 дана од завршетка радова.
Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом
примопредаје радова извођач мора да отклони у споразумно утврђеном року.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова у року од 7
дана. У коначном обрачуну су обрачунате све коначне обавезе између извођача у наручиоца.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Извођач нема право да мења пројекат без писмене сагласности наручиоца, обавезан је да у току
радова уредно води граћевински дневик и грађевинску књигу, а обавезује се да сву техничку
документацију са примљеним прилозима уредно и у примереном року врати наручиоцу.
Члан 16.
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље,
вансудским путем, уколико:
 добављач не поштује рок за извршење радова из члана 7. овог Уговора;
 не уклони све евентуалне недостатке, на свој рачун, у гарантном року;
 не испуњава обавезе из члана 5. овог Уговора;
 извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора
У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.
Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена
законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода
буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.
У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све
трошкове које је имао до датума раскида уговора.
Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога.
Члан 17.
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За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима
и остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора.
Члан 18.
Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су :
- Спецификације, врста, квалитет, количина и опис радова (предмер радова)
- понуда извођача
Члан 19.
Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да
реше споразумно.
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног
суда.
Члан 20.
Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране.
Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
Члан 21.
Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три)
за своје потребе.

ГРАД КИКИНДА
градоначелник
Павле Марков

_________________________
_________________
ПОНУЂАЧ

Место и датум:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује
да прихвата наведени модел
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку - радови на постављању јавне расвете и изградњи атмосферске
канализације у обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске улице, ЈН бр. 40/2017 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 11.08.2017. године до 10 часова.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у
једном примерку за све партије.
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 радови на постављању јавне расвете и изградњи
атмосферске канализације у обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске улице, ЈН
бр.40/2017 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радови на постављању јавне расвете и изградњи
атмосферске канализације у обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске улице, ЈН
бр.40/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Опозив понуде за јавну набавку радови на постављању јавне расвете и изградњи
атмосферске канализације у обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске улице, ЈН
бр.40/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радови на постављању јавне расвете и
изградњи атмосферске канализације у обухвату државног пута реда Б-13 и Светосавске
улице, ЈН бр. 40/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:
На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само
једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких
понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V, одељак 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу
и наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача. На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи
податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено
солидарно.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Максимални износ аванса 20%, а остатак по обрачунатим месечним ситуацијама и по стварно
изведеним количинама радова.
Рок плаћања је 45 дана по испостављеним ситуацијама.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 75 дана од дана увођења у посао.
Понуђач 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 завршетка радова.
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
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Понуђени радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним
техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим
урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ.
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Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих
потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и
изведених радова (у складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви
трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим
техничким пописима и пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова
лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не плаћају се посебно.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине,
понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Оригиналне примерке Писама о намерама банке за издавање банкарских гаранција у
корист наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то за:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини плаћеног аванса без ПДВ-а
и мора да траје наjкраће до правдања аванса.
б) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од
истека гарантног рока.
Напомена: Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или
процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде
изражена у динарима без ПДВ-а.
Ако се за време трајања уговора промене рок за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције се мора продужити.
II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног
аванса без ПДВ-а и мора да траје до правдања аванса.Уколико наручилац у конкурсној
документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити
ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај
авансног плаћања. Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања може се
смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке или ситуационо
извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведен и начин смањивања
вредности гарантованог износа. 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).
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2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује да 10 дана након извршене примопредаје радова, преда
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака, која ће бити са клаузулама: безусловна
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана
дужи од истека гарантног рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције 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 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 НА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,
ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ
НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:
Не постоји таква документација.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или
на е-mail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 40/2017“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
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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.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи:
1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
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2. Назив и адресу наручиоца
3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4. Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују
6. Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона
7. Потпис подносиоца
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од 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.
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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