РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

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

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА РАДПВА
ИЗГРАДОА ПЕШАЧКПГ МПСТА У СКЛППУ ПРПЈЕКТА
„СТАРП ЈЕЗЕРП-ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА „
У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ

ЈН бр. 44/2018

Датум пбјављиваоа

25.06.2018. гпдине

Рпк за дпстављаое ппнуда

25.07.2018. гпдине дп 10 часпва

Јавнп птвараое ппнуда

25.07.2018. гпдине у 11 часпва
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Кикинда, јун , 2018. Године
На пснпву шлана 32. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту Закпн), шлана 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл.гласник
РС“ бр. 86/2015), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке бр. V-404-1/2018-44 и Рещеоа п
пбразпваоу кпмисије за јавну набавку бр. V-404-1/2018-44, припремљена је:
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радпва
ИЗГРАДОА ПЕШАЧКПГ МПСТА У СКЛППУ ПРПЈЕКТА
„СТАРП ЈЕЗЕРП –ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА“
ЈН 44/2018
Кпнкурсна дпкументација садржи:

Ппглавље

Назив ппглавља

Страна

Ппщти ппдаци п јавнпј набавци
Врста, технишке карактеристике (спецификације),
квалитет, кплишина и ппис дпбара, радпва или услуга,
нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа гаранције
квалитета, рпк изврщеоа, местп изврщеоа или испoруке
дпбара, евентуалне дпдатне услуге и сл.

3

17
17

IV
V

Технишка дпкументација и планпви
Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и
76. ЗЈН и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих
услпва
Критеријуми за дпделу угпвпра

VI

Пбрасци кпји шине саставни деп ппнуде

26

VII

Мпдел угпвпра

50

VIII

Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду

61

IX

Oбрасци за дпдатне услпве 1-5

70

Изјава ппнуђаша

74

I

II
III

Прилпг

4

25
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

I ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке брпј 44/2018 су радпви на Изградои пешачкпг мпста у склппу прпјекта
„Старп језерп-живпт нашег града“

2. КПНТАКТ ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА:
Лице за кпнтакт: Јелена Бајић Иветић, е-маил: jelena.bajic@kikinda.or.rs
Служба за кптакт: Пдсек за јавне набавке, е-маил: javne.nabavke@kikinda.org.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА,
НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА,
МЕСТП ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ:
ТЕХНИЧКИ ППИС

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДПВА
Gradska uprava Kikinda
pos. opis radova

j.m

količina

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

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

USLOVI

ZA

IzvoĎač radova će pored opisa pojedinačnih
stavki radova cenama obuhvatiti i sledeće
zajedničke uslove: Zemljani radovi će biti
izvedeni u svemu prema projektu. Cene
sadrže sve radne operacije, utroške
materijala, pomoćni alat i radne skele po
propisima
''Normativi
i
standardi
u
graĎevinarstvu" kao i ostale troškove i zaradu
IzvoĎača.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 44/2018
страна 4 од 73

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
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ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Višak iskopane zemlje IzvoĎač će utovariti i
odvesti kamionima na deponiju koju odredi
Investitor. Cena radova sadrži i razastiranje i
grubo planiranje zemlje istovarene na
deponiju.
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA
Obračun količina stvarno izvedenih radova
izvršiće se prema odredbama koji propisuju
''Normativi i standardi u graĎevinarstvu"'. Pri
proračunu količina stvarno izvršenih radova
sve iskope i odvoz obračunati po m3
samoniklog tla, a sve nasipe po m3 zbijenog
materijala.

0101

Geodetsko obelezavanje polozaja rampi i
stepenista. Obracun po m2.

0102

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

0103

0104

a
b

m²

218.00

m³

32.00

m³

25.20

m³
m³

40.45
7.98

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

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

temelji rampi

b

temelji stepenista

a
b
c

m³
m³

6.39
1.26

m³
m³
m³

12.96
13.26
8.32

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

0200

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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

a

0106

ПИБ: 100511495

SVEGA

ARMIRANOBETONSKI RADOVI
ZAJEDNIČKI
I
OPŠTI
BETONSKE RADOVE

USLOVI

ZA

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

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

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

0201

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

18.00

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 44/2018
страна 7 од 73

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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

10.20

m³

17.03

m³

15.62

m³

2.69

m²

22.36

m³

11.05

m³

6.02

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

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

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

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

ARMIRANOBETONSKI RADOVI

SVEGA
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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0300

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ARMIRACKI RADOVI
ZAJEDNIČKI
I
OPŠTI
ARMIRAČKE RADOVE

USLOVI

ZA

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

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

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

OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Obračun količina stvarno izvedenih radova
izvršiće se prema odredbama koji propisuju
''Normativi i standardi u graĎevinarstvu".

0301

a

b

c

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

0400

kg
kg

320.00
720.00

kg
kg
kg

320.00
1,250.00
1,000.00

kg
kg
kg

50.00
150.00
250.00
SVEGA

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

0402

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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

kg

23,000.00

kg

3,450.00

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

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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

kg

BRAVARSKI RADOVI

3,750.00
SVEGA
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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0500
0501

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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

a

podna obloga mosta

m²

60.00

b

podna obloga prilaznih rampi

m²

65.00

c

obloga klupa

m²

75.00

d

obloga ograde parapeta

m²

45.00

STOLARSKI RADOVI

SVEGA
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0600

RAZNI RADOVI

0601

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

0602

0603

0604

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

kom

8.00

kom

168.00

h

120.00

m²

156.25

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

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

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

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
r.br.
Naziv

1

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

2

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

3

4

6

7

kol.

kom

1

3

7

m

m

30

m

110

m

25

m
m

80
30

- razvodna kutija IP65 sa 4 uvodnice

kom

15

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

kom

18

kom

10

m

20

- PP00
5

j.mere

3x2,5mm

2

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

8

9

Isporuka i polaganje energetske crvene pozor trake 100x0,8mm
iznad energetskog kabla i PVC štitnika
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УСЛПВИ НАБАВКЕ:
Начин плаћаоа: : Плаћаое ће се врщити уплатпм на рашун извпђаша. Нарушилац се пбавезује да
радпве из предмета пвпг угпвпра плаћа Извпђашу радпва пп следећпј динамици:
1) вреднпст Угпвпра без ПДВ-а у рпку пд 45 дана пд дана пријема привремених и пкпншане
ситуације, кпја не мпже бити маоа пд 10% пд вреднпсти пвпг Угпвпра, пптписане и пверене пд
стране надзпрнпг пргана и нарушипца и примљенe банкарске гаранције за пбезбеђеоа птклаоаоа
грещака у гарантнпм рпку, кпја се предаје са пкпншанпм ситуацијпм.
Местп извпђеоа радпва: Пбјекат се налази на к.п. бр.2809,2828,2826 i 21474 к.п.Кикинда,
"Штеваншева бара“
Гарантни рпк за извпђеое радпве: 3 (три) гпдине рашунајући пд дана примппредаје радпва. За
уграђене материјале и уграђену ппрему важи гарантни рпк у складу са услпвима прпизвпђаша, кпји
теше пд дана изврщене примппредаје радпва.
Рпк за извпђеое радпва: дп 120 календарских дана пд дана увпђеоа извпђаша у ппсап.
ППНУЂАЧ
Местп и датум:
(пптпис пвлащћенпг лица)

М.П.

Спецификацију ппнуђач мпра да пвери печатпм и пптпише чиме пптврђује сагласнпст са
истпм
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III ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ
Прпјекат за извпђеое радпва се налази кпд инвеститпра, и на захев заинтереспванпг лица, мпже се
изврщити увид, дп 5 дана пд истека рпка за ппднпщеое ппнуда, уз предхпдну писмену најаву
Нарушипцу пд 2 дана.

IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВП КАКП СЕ
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ
У ппступку предметне јавне набавке ппнуђаш мпра да дпкаже да испуоава пбавезне услпве за
ушещће, дефинисане шл. 75. ЗЈН, а испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне
јавне набавке, дпказује на нашин дефинисан у следећпј табели, и тп:
ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ
Р.бр

1.

2.

3.

ПППУОАВА ППНУЂАЧ
Назив дпкумента, назив издавапца, брпј
и датум издаваоа

Да је регистрпван кпд надлежнпг
пргана,
пднпснп
уписан
у
пдгпварајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);

Да пн и оегпв закпнски заступник
није псуђиван за некп пд кривишних
дела
кап
шлан
прганизпване
криминалне групе, да није псуђиван
за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне
средине, кривишнп делп примаоа
или даваоа мита, кривишнп делп
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

Да је измирип дпспеле ппрезе,
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дппринпсе и друге јавне дажбине у
складу са прпписима Републике
Србије или стране државе када има
седищте на оенпј теритприји (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

Да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п
защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне
средине, кап и да нема забрану
пбављаоа делатнпсти кпја је на
снази у време ппднпщеоа ппнуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

5.

Да има важећу дпзвплу надлежнпг
ДПЗВПЛА – за пву набавку није пптребна
пргана за пбављаое делатнпсти кпја
ппсебна дпзвпла надлежнпг пргана.
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 5) ЗЈН)

ДПДАТНИ УСЛПВИ
Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке мпра испунити дпдатне услпве за
ушещће у ппступку јавне набавке, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм, а испуоенпст
дпдатних услпва ппнуђаш дпказује на нашин дефинисан у нареднпј табели, и тп:
Р.бр.
ПППУОАВА ППНУЂАЧ
ДПДАТНИ УСЛПВИ
Назив дпкумента, назив издавапца,
брпј и датум издаваоа
1.
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1.1. Да је ппнуђаш у претхпдне три
пбрашунске гпдине (у 2014., 2015. и
2016. гпдини) пстварип ппслпвни
прихпд у минималнпм укупнпм изнпсу
пд 25.000.000,00 динара без ПДВ-а);
1.2. Да ппнуђаш у ппследое 3 гпдине,
кпје предхпде месецу у кпме је
пбјављен ппзив за ппднпщeое ппнуда
није бип у блпкади
2.

ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ
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2.1. Да је Ппнуђаш у перипду пд 3 (три)
гпдине
кпје
предхпде
гпдини
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое
ппнуда и тп у 2015.,2016., 2017. гпдини
извеп сличне радпве, кпји чине
предмет пве јавне набавке, у укупнпј
вреднпсти пд минимум 5.000.000,00
динара без ПДВ-а).
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
3.1. дпставнп впзилп нпсивпсти
минимум 1,2 т - 1 кпм
3.2. камипн кипер, нпсивпсти минимум
3 тпна – 1 кпм
3.3. кпмбинпвана радна мащина –
рпвпкппаш утпвариваш – 1 кпм

4.

КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ
4.1. Да на дан ппднпщеоа ппнуде има
минимум 10 раднп ангажпваних лица,
угпвпрпм п раду или некпм другпм
врстпм угпвпра у складу са важећим
Закпнпм п раду пд кпјих најмаое:
- 1 нпсилац лиценце 410
- 1 нпсилац лиценце 450 или 451
- 1 лице задуженп за безбеднпст и
здравље на раду.

УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА


Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларнпм приказу пбавезних услпва ппд редним брпјем 1, 2, 3. и 4. и дпдатних услпва за
ушещће у ппступку предметне јавне набавке, наведних у табеларнпм приказу дпдатних услпва
ппд редним брпјем 1, 2, 3. и 4, у складу са шл. 77. ст. 4. ЗЈН, ппнуђаш дпказује дпстављаоем
ИЗЈАВЕ (Образац 5. у ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације), кпјпм ппд пунпм
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у
ппступку јавне набавке из шл. 75. ст. 1. таш. 1) дп 4), шл. 75. ст. 2. и шл. 76. ЗЈН, дефинисане пвпм
кпнкурснпм дпкументацијпм, а дпдатни услпви се дпказују и дпстављаоем свих дпкумената
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наведених на страни 65-68 кпнкурсне дпкументације кап и другим делпвима кпнкурсне
дпкументације где је тп наведенп.

 Испуоенпст пбавезнпг услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке из шл. 75. ст. 1. таш 5)
ЗЈН, наведенпг ппд редним брпјем 5. у табеларнпм приказу пбавезних услпва, ппнуђаш не дпказује
јер за пву набавку није пптребна ппсебна дпзвпла.
 Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са шланпм 80. ЗЈН, ппдизвпђаш мпра
да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН. У тпм слушају ппнуђаш је дужан да
за ппдизвпђаша дпстави ИЗЈАВУ ппдизвпђаша (Образац 6. у ппглављу VI пве кпнкурсне
дпкументације), пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм.
 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. У тпм
слушају ИЗЈАВА (Образац 5. у ппглављу VI пве кпнкурсне дпкументације), мпра бити пптписана пд
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
 Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп
закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на
прпписани нашин.
 Нарушилац је пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра дужан да пд ппнуђаша, шија је ппнуда пцеоена
кап најппвпљнија, затражи да дпстави кппију захтеваних дпказа п испуоенпсти услпва, а мпже и да
затражи на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа. Акп ппнуђаш у
пстављенпм, примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави тражене дпказе,
нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Дпкази кпје ће нарушилац захтевати су:

 ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ
1)
Чл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 1. наведен у табеларнпм приказу пбавезних
услпва – Дпказ:
Правна лица: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра
надлежнпг привреднпг суда;
Предузетници: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег
регистра.
2)
Чл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 2. наведен у табеларнпм приказу пбавезних
услпва – Дпказ:
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Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се
налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг
правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре. Наппмена: Укпликп увереое Пснпвнпг суда не пбухвата ппдатке из казнене евиденције за
кривишна дела кпја су у надлежнпсти редпвнпг кривишнпг пдељеоа Вищег суда, пптребнп је ппред
увереоа Пснпвнпг суда дпставити И УВЕРЕОЕ ВИШЕГ СУДА на шијем ппдрушју је седищте дпмаћег
правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, кпјпм се
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде и кривишнп делп
примаоа мита; 2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал
Вишег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних
дела прганизпванпг криминала; 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа
или даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала
(захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника).
Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих.
Предузетници и физичка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре
(захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта).
Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда.
3)
Чл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 3. наведен у табеларнпм приказу пбавезних
услпва - Дпказ:
Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе
и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних
лпкалних јавних прихпда или пптврду надлежнпг пргана да се ппнуђаш налази у ппступку
приватизације.
Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда.



ДПДАТНИ УСЛПВИ
1.Финансијски капацитет, услпви ппд редним брпјем 1. наведени у табеларнпм приказу дпдатних
услпва дпказују се на следећи начин:
1.1 Дпказ:
- Укпликп је ппнуђаш правнп лице, дпставља:
Извештај п бпнитету Агенције за привредне регистре (Пбразац БПН-ЈН), за претхпдне три
пбрашунске гпдине, (2015., 2016. и 2017. гпдину). Укпликп Извещтај п бпнитету Агенције за
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привредне регистре не садржи ппдатке п блпкади за тражени временски перипд, ппнуђаш је дужан
да дпкаже да није бип у блпкади у ппследое 3 гпдине, кпје предхпде месецу у кпме је пбјављен
ппзив за ппднпщрое ппнуда, прилагаоем и Пптврде Нарпдне банке Србије, Пдељеое за принудну
наплату, Крагујевац, а кпја ће пбухватити захтевани перипд;
- Укпликп је ппнуђаш предузетник ПДВ пбвезник, предузетник кпји впди ппслпвне коиге пп систему
прпстпг/двпјнпг коигпвпдства, дпставља:
 биланс успеха, ппрески биланс и ппреску пријаву за утврђиваое ппреза на дпхпдак грађана на
прихпд пд сампсталних делатнпсти, издате пд стране надлежнпг ппрескпг пргана на шијпј теритприји
је регистрпвап пбављаое делатнпсти за предхпдне три пбрашунске гпдине (2015, 2016. и 2017.
гпдину);
 пптврду ппслпвне банке п пстваренпм укупнпм прпмету на ппслпвнпм – текућем рашуну за
предхпдне три пбрашунске гпдине (2015, 2016. и 2017. гпдину);
Укпликп претхпднп наведени дпкументи за предузетника не садрже ппдатке п блпкади за тражени
временски перипд, ппнуђаш је дужан да дпкаже да није бип у блпкади у ппследое 3 гпдине, кпје
предхпде месецу у кпме је пбјављен ппзив за ппднпщое ппнуда, прилагаоем и Пптврде Нарпдне
банке Србије, Пдељеое за принудну наплату, Крагујевац, а кпја ће пбухватити захтевани перипд;
1.2 Дпказ: Да ппнуђаш у ппследое 3 гпдине, кпје предхпде месецу у кпме је пбјављен ппзив за
ппднпщрое ппнуда није бип у блпкади дпказује се ппднпщеоем Пптврде Нарпдне банке Србије,
Пдељеое за принудну наплату, Крагујевац п "брпју дана блпкаде".
*Пве дпказе, ппнуђач није у пбавези да дпставља укпликп су ппдаци јавнп дпступни на
интернет страници АПР-а и Нарпдне банке Србије. У наведенпм случају ппнуђач дпставља
интернет страницу на кпјпј се тражени ппдаци налазе.
*У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, задати услпв п неппхпднпм финансијскпм
капацитету, чланпви групе ппнуђача испуоавају заједнп.
*Укпликп ппнуђач наступа са ппдизвпђачем, за ппдизвпђача не дпставља тражене дпказе п
финансијскпм капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услпв.
2.Ппслпвни капацитет, услпви ппд редним брпјем 2. наведен у табеларнпм приказу дпдатних
услпва, дпказују се на следећи начин :
2.1. Дпказ:
- Списак изведених радпва (Прилпг бр. IX.2 у пвпј кпнк. дпкументацији) на истим или слишним
ппслпвима кпји су предмет јавне набавке;
- Пптврда нарушилаца п реализацији закљушених угпвпра издатих и пптписаних пд стране
нарушилаца (Прилпг бр. IX.1 у пвпј кпнк. дпкументацији). Пптврде нарушилаца мпгу бити дпстављене
и на другим пбрасцима кпји садржински пдгпварају пбрасцу Пптврде из пве кпнкурсне
дпкументације,
-Фптпкппије угпвпра са припадајућим евентуалним Анексима и
-Фптпкппија прве и ппследое стране (рекапитулација) пкпншаних ситуација за изведене радпве
2.2. Дпказ:
Кап дпказ да ппнуђач има имплементиране стандарде у свпм ппслпваоу дпстављају се важећи
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сертификати:
- ISO 9001 или пдгпварајући;
- ISO 14001 или пдгпварајући;
- OHSAS 18001 или пдгпварајући;
- ISO 27001 или пдгпварајући;
- ISO 50001 или пдгпварајући.
* У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, чланпви групе ппнуђача заједнп испуоавају задати
услпв п ппслпвнпм капацитету, укпликп ппнуђач наступа са ппдиизвпђачем, дужан је да сам
испуни задати услпв п ппслпвнпм капацитету.
3.Технички капацитет, услпви ппд редним брпјем 3. наведен у табеларнпм приказу дпдатних
услпва, дпказују се на следећи начин:
.Дпказ: Изјава ппнуђаша (пптписана и пверена пешатпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу пд стране пвлащћенпг лица) кпјпм пптврђује да распплаже захтеваним технишким
капацитетпм, са кппијама пшитаних важећих сапбраћајних дпзвпла у мпменту птвараоа ппнуда,
извпд из ппписне листе за 2017. гпдине или важећи Угпвпр п закупу или Угпвпр п лизингу ппреме и
впзила.
4. Кадрпвски капацитет, услпви ппд редним брпјем 4. наведен у табеларнпм приказу дпдатних
услпва, дпказују се на следећи начин:
4.1. Дпказ: Пверени пбрасци IХ.3 и IХ.4 из кпнкурсне дпкументације (пптписана и пверена пешатпм
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пд стране пвлащћенпг лица) кпјпм пптврђује
да има у раднпм пднпсу или ангажпване у складу са закпнпм најмаое 10 раднп ангажпваних лица,
пд шега:
- 1 нпсилац лиценце 410
- 1 нпсилац лиценце 450 или 451
- 1 лице задуженп за безбеднпст и здравље на раду.
Уз пбразац - изјаву, кпја мпра бити пптписана и пверена, ппнуђаш прилаже и:
-за лица кпја су у раднпм пднпсу кпд ппнуђаша: Фптпкппија пбразца пријаве ППП ПД1 (извпд из
ппјединашне ппреске пријаве за ппрез и дппринпсе пп пдбитку) за месец јануар 2018 гпдине,
-за ангажпвана лица: Фптпкппија угпвпра п раднпм ангажпваоу,
-за нпсипце лиценци: Фптпкппија лиценце, пптврде п важнпсти лиценце и угпвпра п раднпм
ангажпваоу,
-Укпликп Ппнуђаш има заппсленп лице задуженп за ппслпве безбеднпсти и здравља на раду,
прилаже фптпкппију увереоа п пплпженпм струшнпм испиту и угпвпра п раднпм ангажпваоу.
-Укпликп Ппнуђаш нема заппсленп лице задуженп за ппслпве безбеднпсти и здравља на раду,
пптребнп је да дпстави фптпкппију лиценце привреднпг друщтва кпје је ангажпвап на пбављаоу
ппслпва безбеднпсти и здравља на раду и фптпкппију угпвпра п ангажпваоу.
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Ппнуђаши кпји су регистрпвани у Регистру ппнуђаша кпји впди Агенција за привредне регистре не
дпстављају дпказе п испуоенпсти услпва из шлана 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, схпднп шл. 78. ЗЈН.
Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних
пргана, и тп:
● дпказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН ппнуђачи кпји су регистрпвани у регистру кпји впди
Агенција за привредне регистре не мпрају да дпставе, јер је јавнп дпступан на интернет
стреници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs)
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски
дпкумент.
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп
дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену
пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те
државе.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима
ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА

1. Критеријум за дпделу угпвпра
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.
2. Елементи критеријума, пднпснп начин, на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу угпвпра
у ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем ппндера или истпм ппнуђенпм
ценпм
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће изабрана
ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи гарантни рпк. У слушају истпг ппнуђенпг гарантнпг рпка,
кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк за извпђеое
радпва.
Укпликп ни накпн примене гпре наведенпг резервнпг елемента критеријума није мпгуће дпнети
пдлуку п дпдели угпвпра, нарушилац ће угпвпр дпделити ппнуђашу кпји буде извушен путем жреба.
Жребпм ће бити пбухваћене самп пне ппнуде кпје имају једнаку најнижу ппнуђену цену, исти
гарантни рпк и исти рпк исппруке. Извлашеое путем жреба нарушилац ће изврщити јавнп, у присуству
ппнуђаша, и тп такп щтп ће називе ппнуђаша исписати на пдвпјеним папирима, кпји су исте велишине
и бпје, те ће све те папире ставити у прпвидну кутију пдакле ће извући самп један папир. Ппнуђашу
шији назив буде на извушенпм папиру ће бити дпдељен угпвпр. Ппнуђашима кпји не присуствују пвпм
ппступку, нарушилац ће дпставити записник извлашеоа путем жреба.
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VI ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ
Уз ппнуду, ппнуђаш је дужан да дпстави пптписане и пверене:
1) Пбразац ппнуде (Пбразац 1);
2) Пбразац структуре ппнуђене цене, са упутствпм какп да се пппуни (Пбразац 2);
3) Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац 3) – није пбавезна;
4) Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 4);
5) Пбразац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75. и
76. ЗЈН, наведених пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм (Пбразац 5);
6) Пбразац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл.
75. ЗЈН, наведених пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм (Пбразац 6).
7) Пбрасци за дпказиваое дпдатних услпва IX 1-5.
8) Меница за пзбиљнпст ппнуде
9) Писма п намерама ппслпвне банке п издаваоу банкарске гаранције за ппвраћај аванса, за
дпбрп изврщеое ппсла и птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку;
10) Пбразац Изјаве ппнуђаша п пбиласку лпкације.
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ПБРАЗАЦ 1)
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку радпви –Изградоа пешачкпг
мпста у склппу прпјекта „СТАРП ЈЕЗЕРП –ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:
Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ

Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се
ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп
ппнуду ппднпси група ппнуђача
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке
извршити ппдизвпђач:

2)

кпји

ће

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке
извршити ппдизвпђач:

кпји

ће

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је
да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвпђача.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 44/2018
страна 28 од 73

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

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Наппмена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди.
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радпви - Изградоа пещашкпг мпста у склппу прпјекта „СТАРП ЈЕЗЕРП –
ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-пм
Рпк и нашин плаћаоа :
Плаћаое ће се врщити уплатпм на рашун ппнуђаша. Нарушилац се
пбавезује да радпве из предмета пвпг угпвпра плаћа Извпђашу
радпва пп следећпј динамици:
- у рпку пд 45 дана пд дана пријема привремених и
пкпншане ситуације, кпја не мпже бити маоа пд 10% пд
вреднпсти пвпг Угпвпра, пптписане и пверене пд стране
надзпрнпг пргана и нарушипца и примљенпг траженпг
средства пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм
рпку.
Рпк важеоа ппнуде, (мин. 60 дана пд птвараоа ппнуде)

Рпк за извпђеое радпва, (најдуже 120 календарских дана пд дана
увпђеоа извпђаша у ппсап)

Гарантни перипд за радпве, (најмаое 3 гпдине пд дана
пптписиваоа записника п примппредаји предметних радпва)

Местп изврщеоа радпва

Кикинда, ул. Бранка
Радишевића 8

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

_____________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 44/2018
страна 30 од 73

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

Наппмене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група
ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из
групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити,
пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде.
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2. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
pos.
1
A

01-00

opis radova
2

j.m

količina

jedin.cena

ukupna cena
bez PDVa

3

4

5

6(4*5)

GRADJEVINSKO-ZANATSKI
RADOVI
PRIPREMNI I ZEMLJANI
RADOVI
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA ZEMLJANE RADOVE
IzvoĎač radova će pored opisa
pojedinačnih
stavki
radova
cenama obuhvatiti i sledeće
zajedničke uslove: Zemljani
radovi će biti izvedeni u svemu
prema projektu. Cene sadrže
sve radne operacije, utroške
materijala, pomoćni alat i radne
skele po propisima ''Normativi i
standardi u graĎevinarstvu" kao i
ostale
troškove
i
zaradu
IzvoĎača.
Višak iskopane zemlje IzvoĎač
će utovariti i odvesti kamionima
na
deponiju
koju
odredi
Investitor. Cena radova sadrži i
razastiranje i grubo planiranje
zemlje istovarene na deponiju.
OBRAČUN
IZVRŠENIH
RADOVA
Obračun
količina
stvarno
izvedenih radova izvršiće se
prema odredbama koji propisuju
''Normativi
i
standardi
u
graĎevinarstvu"'. Pri proračunu
količina stvarno izvršenih radova
sve iskope i odvoz obračunati po
m3 samoniklog tla, a sve nasipe
po m3 zbijenog materijala.
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01-01

01-02

01-03

01-04

a
b
01-05

Geodetsko
polozaja rampi
Obracun po m2.

ПИБ: 100511495

i

obelezavanje
stepenista.
m²

218.00

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

m³

32.00

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

m³

25.20

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

m³
m³

40.45
7.98

m³
m³

6.39
1.26

m³

12.96
13.26
8.32

a

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

b

temelji stepenista

01-06

a
b
c

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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

m³
m³

SVEGA
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RADOVI
02-00

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

02-02

02-03

02-04

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

m³

18.00

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

m³

10.20

m³

17.03

m³

15.62

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

02-05

02-06

02-07

02-08

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

m³

2.69

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

m²

22.36

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

m³

11.05

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

m³

6.02

ARMIRANOBETONSKI
RADOVI
03-00

SVEGA

ARMIRACKI RADOVI
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI
ZA ARMIRAČKE RADOVE
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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

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

a

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

b

c

04-00

kg
kg

320.00
720.00

kg
kg
kg

320.00
1,250.00
1,000.00

kg
kg
kg

50.00
150.00
250.00
SVEGA

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

04-02

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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

kg 23,000.00

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

kg

3,450.00
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04-03

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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

3,750.00

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

BRAVARSKI RADOVI
05-00

SVEGA

STOLARSKI RADOVI
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05-01

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

a

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

m²

60.00

b

podna obloga prilaznih rampi

m²

65.00

c

obloga klupa

m²

75.00

d

obloga ograde parapeta

m²

45.00

STOLARSKI RADOVI
06-00

SVEGA

RAZNI RADOVI
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06-01

06-02

06-03

06-04

07-00

ПИБ: 100511495

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

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

kom

8.00

kom

168.00

h

120.00

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

156.25

ELEKTRO RADOVI
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1

2

3

4

5

6

7

8

ПИБ: 100511495

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

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

j.mere

kol.

kom

1

m3

7

m

30

m

110

m

25

m
m

80
30

kom

15

kom

18

kom

10
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9

ПИБ: 100511495

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

m
SVEGA

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

20

REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH
RADOVA
01-00
02-00

PRIPREMNI I ZEMLJANI
RADOVI
ARMIRANOBETONSKI
RADOVI

03-00

ARMIRACKI RADOVI

04-00

BRAVARSKI RADOVI

05-00

STOLARSKI RADOVI

06-00

RAZNI RADOVI

07-00

ELEKTRO RADOVI
UKUPNO:
PDV
Ukupno sa PDV-om

Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:
Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин:
- у кплпни 5. уписати кпликп изнпси јединишна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
- у кплпни 6. уписати кпликп изнпси јединишна цена без ПДВ-пм, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-пм.

Местп и датум:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 44/2018
страна 44 од 73

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

(пптпис пвлащћенпг лица)
ппнуђача
М.П.
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(ПБРАЗАЦ 3)
ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
У складу са шланпм 88. став 1. ЗЈН, ппнуђаш ____________________________ , дпставља укупан изнпс
и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА

УКУПАН
ППНУДЕ

ИЗНПС

ТРПШКПВА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

ПРИПРЕМАОА

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд
нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм
да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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(ПБРАЗАЦ 4)

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив ппнуђаша)
даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне
набавке радпви на Изградоа пешачкпг мпста у склппу прпјекта СТАРП ЈЕЗЕРП –ЖИВПТ НАШЕГ
ГРАДА 44/2018
, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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(ПБРАЗАЦ 5)

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ И ДПДАТНИХ УСЛПВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш _____________________________________________ у ппступку јавне набавке радпви на
Изградоа пешачкпг мпста у склппу прпјекта „СТАРП ЈЕЗЕРП –ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018
испуоава све услпве из шл. 75. и 76. ЗЈН, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм
за предметну јавну набавку, и тп:
1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (шл. 75. ст.
1. таш. 1) ЗЈН);
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре
(шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН);
3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји) (шл. 75. ст. 1. таш.
4) ЗЈН);
4) Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану пбављаоа делатнпсти
кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде за предметну јавну набавку (шл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Ппнуђач испуоава дпдатне услпве:
1.Финансијски капацитет:
1.1.Да је ппнуђаш у претхпдне три пбрашунске гпдине (у 2015., 2016. и 2017. гпдини) пстварип
ппслпвни прихпд у минималнпм укупнпм изнпсу пд 25.000.000,00 динара без ПДВ-а);
1.2. Да ппнуђаш у ппследое 3 гпдине, кпје предхпде месецу у кпме је пбјављен ппзив за
ппднпщрое ппнуда није бип у блпкади
2. Ппслпвни капацитет:
2.1. Да је Ппнуђаш у перипду пд 3 (три) гпдине кпје предхпде гпдини пбјављиваоа ппзива за
ппднпщеое ппнуда и тп у 2015.,2016., 2017. гпдини извеп радпве на ппстављаоу рещеткасте
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шелишне кпнструкције (има референце), кпји чине предмет пве јавне набавке,
вреднпсти пд минимум 12.500.000,00 динара без ПДВ-а).
2.2. Да ппнуђаш има уређенп ппслпваое пп принципима стандарда:
- ISO 9001 или пдгпварајући;
- ISO 14001 или пдгпварајући;
- OHSAS 18001 или пдгпварајући;
- ISO 27001 или пдгпварајући;
- ISO 50001 или пдгпварајући.

у укупнпј

3. Технички капацитет:
3.1. дпставнп впзилп нпсивпсти минимум 1,2 т - 2 кпм
3.2. камипн кипер, нпсивпсти минимум 5 тпна – 1 кпм
3.3. кпмбинпвана радна мащина – рпвпкппаш утпвариваш – 1 кпм
4. Кадрпвски капацитет
4.1. Да на дан ппднпщеоа ппнуде има минимум 10 раднп ангажпваних лица, угпвпрпм п раду или
некпм другпм врстпм угпвпра у складу са важећим Закпнпм п раду пд кпјих најмаое:
- 1 нпсилац лиценце 410
- 1 нпсилац лиценце 450 или 451
- 1 лице задуженп за безбеднпст и здравље на раду.
Местп:_____________
Датум:_____________

Ппнуђаш:
М.П.

_____________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм, на кпји нашин сваки
ппнуђаш из групе ппнуђаша изјављује да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4)
ЗЈН, а да дпдатне услпве испуоавају заједнп.
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VII МПДЕЛ УГПВПРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТПНПМНА ППКРАЈИНА ВПЈВПДИНА
Град КИКИНДА
БРПЈ: _________________
ДАНА: ________________. гпдине
КИКИНДА
М П Д Е Л У Г П В П РА
Закљушен дана ______________. гпдине, између:
Град Кикинда, са седищтем у Кикинди, Трг српских дпбрпвпљаца 12,
ПИБ: 100511495, Матишни брпј: 08176396,
кпју заступа Павле Маркпв, градпнашелник (у даљем тексту: Наручилац)

и

_______________________________, са седищтем у _________________, улица _____________,
ПИБ: _______________, Матишни брпј: ___________________
Брпј рашуна:________________, Назив банке:
кпга заступа ________________, директпр (у даљем тексту: Извпђач).
ПРЕДМЕТ УГПВПРА:
Изградоа пешачкпг мпста у склппу прпјекта „СТАРП ЈЕЗЕРП –ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА“
Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем:
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
- да је Нарушилац на пснпву шлана 32. и 61. Закпна п јавним набавкама («Сл. гласнику РС» брпј
124/2012, 14/2015, 68/2015) и Ппзива за ппднпщеое ппнуда за јавну набавку Изградоа пещашкпг
мпста у склппу прпјекта СТАРП ЈЕЗЕРП –ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА 44/2018 спрпвеп птвпрени ппступак
јавне набавке радпва према кпнкурснпј дпкументацији брпј: 404-1-2018/44 у даљем тексту:
Кпнкурсна дпкументација),
- да је Нарушилац у складу са шланпм 108. Закпна п јавним набавкама дпнеп Пдлуку п дпдели
угпвпра Извпђашу, брпј: _____ пд ________ 2018. гпдине (пппуоава Нарушилац)
- да је Извпђаш нпсилац заједнишке ппнуде групе ппнуђаша брпј____, шији су шланпви групе
следећи:
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________.
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* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________.
(пппуоава се самп у слушају заједнишке ппнуде; навести све шланпве групе ппнуђаша према
наведенпм мпделу угпвпра)
- да је група ппнуђаша пре закљушеоа пвпг угпвпра дпставила Сппразум п заједнишкпм изврщеоу
јавне набавке брпј_________ пд _________ гпдине, кпјим је прецизирана пдгпвпрнпст свакпг
ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра и кпја је саставни деп пвпг Угпвпра.
Да је Извпђаш делимишнп изврщеое набавке ппверип ппдизвпђашу/има:
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________
активнспти из набавке кпји ће изврщити ______________________________________ и _______%
пд укупне вреднпсти Ппнуде.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________
активнспти из набавке кпји ће изврщити ______________________________________ и _______%
пд укупне вреднпсти Ппнуде.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, кпје заступа директпр_________________________________,
активнспти из набавке кпји ће изврщити ______________________________________ и _______%
пд укупне вреднпсти Ппнуде.
(пппуоава се самп у слушају ппнуде са ппдизвпђашем/има; навести све ппдизвпђаше кпјима је
ппверенп делимишнп изврщеое набавке).

Члан 1.
Предмет Угпвпра је Извпђеое радпва на прпјекту „Старп језерп-живпт нащег града“ и
ближе је пдређен прихваћенпм Ппнудпм Извпђаша брпј_____пд _______2018. гпдине, кпја је
саставни деп пвпг Угпвпра, инвестиципнп-технишкпм дпкументацијпм пп кпјпј се извпде радпви и
пвим Угпвпрпм.
Ради изврщеоа радпва кпји су предмет Угпвпра Извпђаш се пбавезује да пбезбеди радну
снагу, материјал, грађевинску и другу ппрему, изврщи грађевинске, грађевинскп- занатске и
припремнп заврщне радпве, кап и све другп неппхпднп за пптпунп изврщеое радпва кoји су
предмет пвпг Угпвпра.
Члан 2.
Угпвпрне стране утврђују да цена за извпђеое радпва из шлана 1. Пвпг Угпвпра изнпси
укупнп _______________динара без ПДВ-а, пднпснп __________________ динара са ПДВ-пм.
Вреднпст ПДВ-а изнпси _______________ динара.
Извпђаш је дужан да приликпм издаваоа рашуна ппступи у складу са шланпм 10. став 2.
ташка 3. Закпна п ппрезу на дпдату вреднпст („Сл. гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-испр.., 61/2005,
61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др. Закпн, 142/2014, 5/2015усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016-усклађени дин. изн.).
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Вреднпст радпва из става 1. пвпг шлана дпбијена је на пснпву кплишина и јединишних цена
из усвпјене Ппнуде Извпђаша.
Јединише цене из става 3. пвпг шлана су фиксне дп заврщетка радпва.
Стварна вреднпст радпва и услуга ближе пписаних у шлану 1. пвпг Угпвпра биће утврђена на
пснпву стварнп изведених кплишина радпва, кпје су утврђене у грађевинскпј коизи, и јединишних
цена из усвпјене Ппнуде.
Извпђаш мпже угпвпрене кплишине да меоа уз писмену сагласнпст Нарушипца, с тим щтп
укупна вреднпст угпвпрених радпва из пснпвнпг угпвпра пстаје непрпмеоена.
Псим вреднпсти рада, дпбара и услуга неппхпдних за изврщеое Угпвпра, цена пбухвата и
трпщкпве прганизације градилищта, псигураоа, припремних радпва, ппмпћних материјала и
ппреме, трпщкпве пд 10% кпнтрплних испитиваоа пп налпгу надзпрнпг пргана, трпщкпве
издаваоа средстава пбезбеђеоа и све пстале зависне трпщкпве Извпђаша. У цену је урашуната и
привремена сабраћајна сигнализација (укпликп је пптребна).

Члан 3.
Угпвпрне стране су сагласне да се плаћаое пп пвпм Угпвпру изврщи на следећи нашин:
-у рпку дп 45 (шетрдесетпет) дана пд дана исппстављена привремених ситуација и пкпншане
ситуације, сашиоене на пснпву пверене грађевинске коиге изведених радпва и јединишних цена
из усвпјене ппнуде са предмерима и предрашунима радпва из шлана 1. пвпг Угпвпра, пверених пд
стране струшнпг надзпра уз важећу банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла и пплису
псигураоа.
Вреднпст пкпншане ситуације не мпже бити маоа пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а.
Пкпншана ситуација ће бити плаћена накпн сашиоенпг пптписанпг и пверенпг Записника п
примппредаји радпва и дпстављене банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла.

Члан 4.
Извпђаш је дужан да преда Нарушипцу:

- у тренутку закључеоа Угпвпра, а најкасније у рпку пд 7 дана пд дана закључеоа Угпвпра,
банкарску гаранцију за дпбрп извршеое ппсла, издату у висини пд 10% пд вреднпсти закљушенпг
Угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји мпра бити најмаое 30 (тридесет) дана дужи пд истека
рпка за кпнашнп изврщеое угпвпрених радпва. Гаранција мпра бити безуслпвна, платива на први
ппзив, и сви елементи гаранција мпрају бити у пптпунпсти усаглащени са Кпнкурснпм
дпкументацијпм. Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату,
краће рпкпве пд пних кпје пдреди Нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди Нарушилац или
прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва.
Извпђаш мпже ппднети гаранције стране банке самп акп је тпј банци дпдељен кредитни
рејтинг кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3 (инвестиципни ранг). Aкп се за време
трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске гаранције за
дпбрп изврщеое ппсла мпра се прпдужити. Нарушилац ће унпвшити ппднету гаранцију укпликп
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ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрене пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен пвим
Угпвпрпм п јавнпј набавци.
- У тренутку примппредаје предметнпх радпва, накпн сачиоаваоа, пптписиваоа и пвере
Записника п примппредаји радпва, Извпђаш предаје Нарушипцу банкарску гаранцију за
птклаоаое грешака у гарантнпм рпку у висини пд 10 % пд вреднпсти Угпвпра без ПДВ-а, са
рпкпм важнпсти 30 дана дужим пд угпвпренпг гарантнпг рпка. Гаранција мпра бити безуслпвна,
платива на први ппзив, и сви елементи гаранција мпрају бити у пптпунпсти усаглащени са
Кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за
исплату, краће рпкпве пд пних кпје пдреди Нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди
Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва.
Извпђаш мпже ппднети гаранције стране банке самп акп је тпј банци дпдељен кредитни
рејтинг кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3 (инвестиципни ранг). Нарушилац ће
унпвшити банкарску гаранцију за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку у слушају да изабрани
ппнуђаш не изврщи пбавезу птклаоаоа квара кпји би мпгап да умаои мпгућнпст кприщћеоа
предмета угпвпра у гарантнпм рпку
Гаранцију за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку Нарушилац мпже да наплати укпликп
Извпђаш не птппшне са птклаоаоем недпстатака у рпку пд 5 дана пд дана пријема писанпг захтева
Нарушипца и не птклпни их у рпку и у складу са писаним захтевпм Нарушипца. У тпм слушају
Нарушилац мпже ангажпвати другпг извпђаша и недпстатке пткплпнити пп тржищним ценама са
пажопм дпбрпг привредника.
Члан 5.
Извпђаш се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе у рпку пд
_________радних дана (а кпји не мпже бити дужи пд 120 календарских дана) рашунајући пд дана
увпђеоа Извпђаша радпва у ппсап.
Дан увпђеоа у ппсап биће кпнстатпван у грађевинскпм дневнику, тпм приликпм сашиниће
се ппсебан записник п увпђеоу извпђаша у ппсап.
Рпк за извпђеое радпва се прпдужава на захтев Извпђаша, и тп: у слушају елементарних
неппгпда и дејства вище силе, у слушају измене прпјектнп технишке дпкументације пп налпгу
нарушипца, у слушају прекида рада изазвнпг актпм надлежнпг пргана, за кпји није пдгпвпран
Извпђаш.
Захтев за прпдужеое рпка извпђеоа радпва кпји су предмет пвпг угпвпра, у писанпј
фпрми, уз сагласнпст Нарушипца и струшнпг надзпра, Извпђаш ппднпси Нарушипцу у рпку пд 2 (два)
дана пд сазанаоа за пкплнпсти из става 3. пвпг шлана, а најкасније 5 дана пре истека кпнашнпг
рпка за заврщетак радпва.
Угпвпрни рпк је прпдужен када угпвпрне стране у фпрми Анекса пвпг Угпвпра п тпме
ппстигну писани сппразум.
Ппд рпкпм заврщетка радпва сматра се дан оихпве спремнпсти за технишки преглед, а щтп
струшни надзпр кпнстатује у грађевинскпм дневнику.
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Члан 6.
Извпђаш се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг Угпвпра изведе у складу са важећим
прпписима, технишким прпписима, грађевинскпм дпзвплпм, инвестиципнп-технишкпм
дпкументацијпм и пвим Угпвпрм, и да пп заврщетку радпва изведене радпве преда Нарушипцу.
Извпђаш се пбавезује:
- да пп пријему инвестиципнп-технишке дпкументације исту прегледа и у рпку пд 7 дана дпстави
примедбе у писанпм пблику Нарушипцу на разматарое и даље ппступаое; неблагпвременп
упшене или дпстављене примедбе, кпје нису мпгле пстати неппзнате да су на време сагледане,
неће бити узете у пбзир нити ће имати утицаја на рпк извпђеоа радпва
- да пре ппшетка извпђеоа радпва Нарушипцу дпстави рещеое п именпваоу пдгпвпрних извпђаша
радпва кпји ппседују пдгпварајуће лиценце пдгпвпрнпг извпђаша радпва у складу са шланпм 152.,
став 1., ташка 2. Закпна п планираоу и изградои («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 пдлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- да се стрпгп придржава мера защтите на раду;
- именује лице за безбеднпст и здравље на раду (у складу са Закпнпм п безбеднпсти и здрављу на
раду - Службени гласник РС бр.101/2005 и 91/2015).
- да испуни све угпвпрене пбавезе струшнп, квалитетнп, према важећим стандардима за ту врсту
ппсла и у угпвпренпм рпку;
- да приликпм извпђеоа радпва кпристи материјале дпбрпг квалитета у складу са важећим
стандардима, мпра да има сертификате квалитета и атесте кпји се захтевају пп важећим
прпписима и мерама за материјале кпје кпристи приликпм извпђеоа радпва. Укпликп Нарушилац
утврди да упптребљени материјал не пдгпвара стандардима и технишким прпписима, пн га пдбија
и забраоује оегпву упптребу. У слушају сппра мерпдаван је налаз пвлащћене прганизације за
кпнтрплу квалитета. Извпђаш је дужан да п свпм трпщку пбави пдгпварајућа испитиваоа
материјала. Ппред тпга, пн је пдгпвпран укпликп упптреби материјал кпји не пдгпвара квалитету.
- да пбезбеди дпвпљну радну снагу на градилищту и благпвремену исппруку угпвпренпг
материјала и ппреме пптребну за извпђеое угпвпрпм преузетих радпва;
- да пбезбеди безбеднпст свих лица на градилищту, кап и пдгпварајуће пбезбеђеое складищта
свпјих материјала и слишнп, такп да се Нарушилац пслпбађа свих пдгпвпрнпсти према државним
прганима, щтп се тише безбеднпсти, прпписа п защтити живптне средине, и раднп-правних
прпписа за време укупнпг трајаоа извпђеоа радпва;
- да пбезбеди мереое и гепдетскп псматраое ппнащаоа тла и пбјекта у тпку радпва;
- да уреднп впди грађевинску коигу и грађевински дневник радпва са свим прилпзима, кпји
мпрају бити редпвнп пптписивани пд стране струшнпг надзпра и пдгпвпрнпг рукпвпдипца радпва;
- да пмпгући врщеое струшнпг надзпра над извпђеоем радпва;
- да ппступи пп свим пснпваним примедбама и захтевима Нарушипца датим на пснпву изврщенпг
надзпра и да у тпм циљу, у зависнпсти пд кпнкретне ситуације, п свпм трпщку, изврщи ппправку
или рущеое или ппнпвнп извпђеое радпва, замену набављенпг или уграђенпг материјала,
ппреме или убрзаоа извпђеоа радпва када је запап у дпцоу у ппгледу рпкпва извпђеоа радпва;
- да уведе у рад вище смена, прпдужи смену или уведе у рад вище изврщилаца, без права на
ппвећаое трпщкпва или ппсебне накнаде за тп укпликп не испуоава предвиђену динамику;
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- п свпм трпщку птклпни сву щтету трећим лицима, кпја настане за време и у вези са извпђеоем
пвде угпвпрених радпва;
- накпн заврщетка радпва уклпни градилищне пбјекте, деппнпвани материјал и механизацију,
пдвезе щут и птпатке на деппнију и уреди терен где су извпђени радпви.
- ппстави и пдржава привремену сабраћајну сигнализацију;
- изврщи гепдетскп снимаое изведенпг пбјекта и изради Елабпрат гепдетских радпва за упис
пбјекта у катастар неппкретнпсти и преда Елабпрат Нарушипцу
- снпси трпщкпве израде прпјеката изведенпг пбјекта у складу са важећим прпписима (укпликп
при извпђеоу радпва дпђе дп пдступаоа пд пдпбренпг Идејнпг прпјекта, узрпкпванпг грещкпм
извпђаша);
- пбезбеди присуствп и ушещће свпјих представника у раду Кпмисије за технишки преглед пбјекта;
- птклпни све недпстатке пп примедбама Кпмисије за технишки преглед, у пстављенпм рпку;
- ушествује у примппредаји угпвпрених радпва и кпнашнпм пбрашуну изведених радпва;
- птклпни све недпстатке пп записнику Кпмисије за примппредају и кпнашни пбрашун;
- виднп пбележаваое градилищта градилищнпм таблпм у рпку пд једнпг дана пп увпђеоу у ппсап,
у сагласнпсти са шл.149. Закпна п планираоу и изградои («Службени гласник РС» бр. 72/09,
81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС,
98/2013 - пдлука УС, 132/2014 и 145/2014) и пп упутству Кприсника.

Члан 7.
Извпђаш се пбавезује да у рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа Угпвпра, дпстави Нарушипцу
детаљни динамишки план извпђеоа угпвпрених радпва.
Укпликп Нарушилац утврди да Извпђаш не реализује радпве у складу са детаљним
динамишким планпм, и акп накпн писменпг уппзпреоа у рпку пд 10 (десет) дана пд дана урушеоа
писменпг уппзпреоа, Нарушилац не кпнстатује да је кащоеое у реализацији ппсла надпкнађенп,
Нарушилац има правп да раскине Угпвпр, уведе другпг извпђаша у ппсап и изврщи наплату
гаранције банке за дпбрп изврщеое ппсла.
У слушају из претхпднпг става, трпщкпви ангажпваоа другпг извпђаша падају на терет
Извпђаша.
Укпликп из непправданих разлпга Извпђаш прекине са извпђеоем радпва или пдустане пд
даљег рада, Нарушилац има правп да раскине пвај Угпвпр, уз наплату гаранције за дпбрп
изврщеое ппсла у целпсти, кап и да захтева пд Извпђаша накнаду щтете.
Извпђаш је нпсилац права и пбавеза извпђеоа предметних радпва и пбавезује се да свпјим
средствима и свпјпм раднпм снагпм изврщи угпвпрене радпве, пднпснп средствима и раднпм
снагпм кпју пбезбеђује у складу са услпвима из кпнкурсне дпкументације и Ппнуде.

Члан 8.
Извпђаш се пбавезује да рещеоем пдреди пдгпвпрне извпђаше радпва, за све предвиђене
врсте радпва из ппнуде, са лишним лиценцама, и да иста дпстави струшнпм надзпру.
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Пдгпвпрни извпђаши радпва мпрају испуоавати услпве прпписане Закпнпм п планираоу и
изградои («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014 и 145/2014).
У слушају пптребе за изменпм пдгпвпрних извпђаша радпва из ппнуде, Извпђаш је у пбавези
да, пре дпстављаоа рещеоа п пдређиваоу нпвих пдгпвпрних извпђаша радпва, дпбије писмену
сагласнпст Нарушипца. Уз разлпге измене напред наведених пдгпвпрних извпђаша, Извпђаш је
дужан да дпстави дпказе п тпме да нпвпименпвани пдгпвпрни извпђаши радпва испуоавају све
услпве прпписане важећим Закпнпм п планираоу и изградои.
Члан 9.
Извпђаш је дужан да у пквиру угпвпрене цене за извпђеое предметних радпва, у складу са
предмерпм радпва из Ппнуде Извпђаша, у рпку дп 7 дана пд дана закљушеоа Угпвпра, дпстави
Нарушипцу:
1.
На усвајаое детаљан динамишки план извпђеоа угпвпрених радпва. Динамишки план мпра
бити пптписан и пверен пд стране Извпђаша. Саставни деп динамишкпг плана су ресурсни планпви
и тп:
план ангажпваоа пптребне радне снаге;
план ангажпваоа пптребне механизације и ппреме на градилищту;
план набавке пптребнпг материјала;
финансијски план реализације извпђеоа радпва пп месецима;
прпјекат прганизације градилищта;
Члан 10.
Извпђаш је пбавезан да спрпвпди све пптребне мере защтите на раду, кап и прптивппжарне
защтите.
Укпликп извпђаш радпва не ппступи у складу са претхпдним ставпвима признаје свпју
искљушиву прекрщајну и кривишну пдгпвпрнпст и једини снпси накнаду за све настале
материјалне и нематеријалне щтете, при шему пвај Угпвпр признаје за изврщну исправу без права
пригпвпра.
Члан 11.
Нарушилац је дужан :
- да пбезбеди дпкументацију за извпђеое радпва
- да рещеоем именује струшни надзпр
Члан 12.
Извпђаш је дужан да у рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа Угпвпра псигура радпве, материјал
и ппрему пд упбишајених ризика дп оихпве пуне вреднпсти (псигураоа пбјекта у изградои) и
дпстави Нарушипцу пплису псигураоа са важнпщћу за цеп перипд извпђеоа радпва.
Извпђаш је такпђе дужан да у рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа Угпвпра, дпстави Нарушипцу
пплису псигураоа пд пдгпвпрнпсти за щтету пришиоену трећим лицима и стварима трећих лица,
са важнпщћу за цеп перипд извпђеоа радпва, у свему према важећим закпнским прпписима.
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Укпликп се рпк за извпђеое радпва прпдужи, Извпђаш је пбавезан да дпстави, пре истека
угпвпренпг рпка, пплисе псигураоа из става 1. и 2.пвпг шлана, са нпвим перипдпм псигураоа.
Члан 13.
Гарантни рпк за изведене радпве изнпси ____ гпдине (минималнп 3 гпдине) рашунајући пд
дана примппредаје радпва, псим акп је Правилникпм п минималним гарантним рпкпвима за
ппједине врсте пбјеката пднпснп радпва („Службени гласник РС“, брпј 93/2011) другашије
пдређенп. За уграђене материјале и ппрему важи гарантни рпку складу са услпвима прпизвпђаша,
кпји теше пд дана изврщене примппредаје радпва нарушипцу.
Члан 14.
У слушају пткриваоа недпстатака у гарантнпм рпку, Нарушилац се пбавезује да писменп п
тпме пбавести Извпђаша, у рпку пд 15 дана пд дана сазнаоа за недпстатке.
Извпђаш се пбавезује да у гарантнпм рпку, п свпм трпщку птклпни све нађене недпстатке, кап
и скривене мане, у супрптнпм Нарушилац задржава правп, да на терет Извпђаша радпва ангажује
другпг извпђаша радпва за птклаоаое предметних недпстатака, наплатпм гаранције банке за
птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку.
Укпликп гаранција за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку не ппкрива у пптпунпсти
трпщкпве настале ппвпдпм птклаоаоа недпстатака из става 2. пвпг шлана, Нарушилац има правп
да пд Извпђаша тражи накнаду щтете, дп пунпг изнпса стварне щтете.
Члан 15.
За укупан уграђени материјал и ппрему Извпђаш мпра да има сертфикате квалитета и атесте
кпји се захтевају пп важећим прпписима и мерама за пбјекте те врсте у складу са прпјектнпм
дпкументацијпм.
Укпликп Нарушилац утврди да уграђени материјал или ппрема не пдгпвара стандардима и
технишким прпписима, пн га пдбија и забраоује оегпву упптребу. У слушају сппра мерпдаван је
налаз пвлащћене прганизације за кпнтрплу квалитета.
Извпђаш је дужан да п свпм трпщку пбави пдгпварајућа испитиваоа материјала и кпнтрплу
квалитета . Ппред тпга, пн је пдгпвпран укпликп упптреби материјал кпји не пдгпвара прпписанпм
квалитету.
У слушају да је збпг упптребе неквалитетнпг материјала угрпжена безбеднпст пбјекта,
Нарушилац има правп да тражи пд Извпђаша да ппрущи изведене радпве и да их п свпм трпщку
ппнпвп изведе у складу са технишкпм дпкументацијпм и угпвпрним пдредбама. Укпликп извпђаш у
пдређенпм рпку тп не ушини, Нарушилац има правп да ангажује другпг извпђаша искљушивп на
трпщак Извпђаша пп пвпм Угпвпру.
Члан 16.
Укпликп се тпкпм извпђеоа угпвпрених радпва ппјави пптреба за извпђеоем вищкпва
радпва Извпђаш је дужан да застане са тпм врстпм радпва и п тпме пбавести струшни надзпр и
Нарушипца у писанпј фпрми.
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Извпђаш не мпже без писане сагласнпсти Нарушипца да меоа пбим угпвпрених радпва и
извпди вищкпве радпва. Укпликп је Нарушилац сагласан са предлпженим вищкпвима радпва,
закљушиће се анекс пвпм Угпвпру у складу са шланпм 115. Закпна п јавним набавкама.
Члан 17.
Накнадни радпви су радпви кпји нису угпвпрени и нису нужни за испуоеое пвпг Угпвпра.
Изведени накнадни радпви без писмене сагласнписти Нарушипца су правнп не важећи и
Изврщипцу неће бити плаћени.
Члан 18.
У слушају да тпкпм реализације пвпг Угпвпра, струшни надзпр кпнстатује да је пптребнп
извпђеое дпдатних радпва, у смислу шлана 36. Закпна п јавним набавкама, са Извпђашем се мпже
спрпвести прегпварашки ппступак без пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, укпликп је
претхпднп прибављенп ппзитивнп мищљеое Управе за јавне набавке.
Члан 19.
Технишки преглед радпва пбезебдиће Нарушилац, у складу са Закпнпм.
Извпђаш је дужан да сарађује са Кпмисијпм за технишки преглед и да ппступи пп свим
захтевима те Кпмисије.
Нарушилац и Извпђаш су дужни да Кпмисији за технишки преглед пбезбеде сву пптребну
дпкументацију према Закпну п планираоу и изградои («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009
- испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 пдлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилнику п садржини и нашину врщеоа технишкпг прегледа,
саставу кпмисије, садржини предлпга кпмисије п утврђиваоу ппдпбнпсти пбјекта за упптребу,
псматраоу тла и пбјекта у тпку грађеоа и упптребе и минималним гарантним рпкпвима за
ппједине врсте пбјеката („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016).
Укпликп Кпмисија за технишки преглед свпјим мищљеоем, пднпснп извещтајем кпнстатује
примедбе на изведене радпве, Извпђаш је у пбавези да их птклпни у рпку кпји предлпжи
Кпмисија.
Укпликп Извпђаш у пстављенпм рпку не ппступи пп примедбама Кпмисије за технишки
преглед, Нарушилац ће ангажпваоем трећих лица птклпнити недпстатке, п трпщку Извпђаша путем
наплате гаранције банке за дпбрп изврщеое ппсла.
Пп дпбијенпм ппзитивнпм извещтају Кпмисије за технишки преглед, Нарушилац и Извпђаш ће
без пдлагаоа, а најкасније у рпку 7 дана приступити примппредаји и кпнашнпм пбрашуну
изведених радпва. Кпмисија је састављена у складу са пдредбама Правилника наведенпг у ставу
2. пвпг шлана, пднпснп релевантнпг важећег прпписа кпји регулище предметну пбласт.
Члан 20.
Извпђаш п заврщетку радпва кпји су предмет пвпг Угпвпра пбавещтава Нарушипца и струшни
надзпр, а дан заврщетка радпва уписује се у грађевински дневник.
Кпмисију за примппредају и кпнашан пбрашун радпва шине представници Нарушипца,
Извпђаша и струшни надзпр.
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Примппредаја радпва се врщи најкасније у рпку пд 15 дана пд дана заврщетка радпва, а
накпн щтп је изврщен технишки преглед и исхпдпвана упптребна дпзвпла.
Приликпм примппредаје радпва пбавезнп се сашиоавају записник п примппредаји и
записник п кпнашнпм пбрашуну. У записник п примппредаји се пбавезнп унпси предмет или назив
радпва кпји се извпде, перипд у кпме су радпви извпђени, запажаоа кпја се пднпсе на квалитет и
степен заврщенпсти истих, пдгпварајуће табеле свих уграђених маеријала са прилпженим
атестима, кап и прпјекте изведених радпва у два примерка укпликп је тп пптребнп у складу са
Закпнпм п планираоу и изградои.
Грещке, пднпснп недпстатке кпје утврди Нарушилац у тпку извпђеоа или приликпм
преузимаоа и предаје радпва, Извпђаш мпра да птклпни без пдлагаоа. Укпликп те недпстатке
Извпђаш не ппшне да птклаоа у рпку пд 5 (пет) дана пп пријему ппзива пд стране Нарушипца и акп
их не птклпни у сппразумнп утврђенпм рпку, Нарушилац ће радпве ппверити другпм извпђашу на
рашун Извпђаша.
У записнику п кпнашнпм пбрашуну врщи се кпмплетнп финансијскп сравоиваое и
записнишки тп кпнстатује. Кпнашна кплишина и вреднпст радпва пп пвпм Угпвпру утврђује се на
бази стварнп изведених кплишина радпва пверених у грађевинскпј коизи пд стране струшнпг
надзпра и усвпјених јединишних цена из Ппнуде.
Члан 21.
Укпликп извпђаш не ппщтује угпвпрени рпк свпјпм кривицпм платиће Нарушипцу угпвпрену
казну у изнпсу 5 ‰ (пет прпмила) пд укупне угпвпрене вреднпсти Угпвпра за сваки дан
закащоеоа, а највище дп 5 % за целпкупан перипд кащоеоа.
Наплату угпвпрне казне Нарушилац ће изврщити, уз пверу надзпрнпг пргана, без претхпднпг
пристанка Извпђаша, умаоеоем изнпса наведенпг у пкпншанпј ситуацији.

-

-

Члан 22.
Нарушилац и Извпђаш имају правп на једнпстрани раскид Угпвпра у следећим слушаевима:
укпликп Извпђаш касни са извпђеоем радпва дуже пд 15 радних дана, кап и акп Извпђаш не
извпди радпве у складу са прпјектнп-технишкпм дпкументацијпм или из непправданих разлпга
касни са извпђеоем радпва
укпликп изврщени радпве не пдгпварају прпписима и стандардима за ту врсту ппсла и квалитету
наведенпм у Ппнуди Извпђаша, а Извпђаш није ппступип пп примедбама струшнпг надзпра
у слушају недпстатка средстава за оегпву реализацију.
Члан 23.
У слушају једнпстранг раскида Угпвпра, псим у слушају недпстатка средстава за оегпву
реализацију, Нарушилац има правп да за радпве кпји су предмет пвпг Угпвпра ангажује другпг
извпђаша и активира банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла. Извпђаш је у наведенпм
слушају пбавезан да надпкнади Нарушипцу щтету, кпја представља разлику између цене
предметних радпва пп пвпм Угпвпру и цене радпва нпвпг извпђаша за те радпве.
Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са
птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да садржи пснпв за раскид
Угпвпра.
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У слушау раскида Угпвпра, Извпђаш је дужан да изведене радпве пбезбеди пд прппадаоа,
да Нарушипцу преда прпјекат изведенпг стаоа, кап и записник Кпмисије п стварнп изведеним
радпвима дп дана раскида Угпвпра. Трпщкпве снпси угпвпрна страна кпја је пдгпвпрна за раскид
Угпвпра.
Члан 24.
Извпђаш је дужан да у складу са пдредбпм шлана 77. Закпна п јавним набавкама, без
пдлагаоа писменп пбавести Нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из
ппступка јавне набавке, кпја наступи тпкпм важеоа пвпг Угпвпра и да је дпкументује на прпписан
нашин.
Члан 25.
Све щтп није изришитп регулисанп пвим Угпвпрпм, примениће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима, Закпна п јавним набавкама, Закпна п планираоу и изградои, кап и
пдредбе Ппсебних узанси п грађеоу и других важећих прпписа Републике Србије кпји регулищу
пву материју.
Члан 26.
Све евентуалне сппрпве кпји мпгу настати из пвпг угпвпра, угпвпрне стране ће ппкущати
рещити сппразумнп, а укпликп тп није мпгуће исте угпварају надлежнпст стварнп и меснп
надлежнпг суда у Кикинди.
Члан 27.
Пвај Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа а ппшиое да се примеоује данпм
дпстављаоа банкарских гаранција из шлана 4. Угпвпра и пплиса псигураоа из шлана 12. Угпвпра.
Нарушилац има правп да активира банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде акп Извпђаш у
рпку пд 10 дана пд дана пптписиваоа Угпвпра не дпстави банкарске гаранције из шлана 4. Угпвпра
и укпликп не дпстави пплисе псигураоа из шлана 12. пвпг Угпвпра.
Члан 28.
Пвај Угпвпр сашиоен је у 6 истпветних примерака, пд кпјих свака угпвпрна страна задржава пп
3 примерка за свпје пптребе.

ППНУЂАЧ
_________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

ГРАД КИКИНДА
градпнашелник
Павле Маркпв
М.П.

Местп и датум:

Наппмена: Пвај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закљушен са
изабраним ппнуђашем. Нарушилац ће, акп ппнуђаш без пправданих разлпга пдбије да закљуши
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угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен, Управи за јавне набавке дпставити
дпказ негативне референце, пднпснп исправу п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа
пбавеза у ппступку јавне набавке.
Ппнуђач мпдел угпвпра пппуоава, пптписује и печатира, чиме
пдредбе истпг.

пптврђује да прихвата

VIII. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ЈЕЗИК:
Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпра бити на српскпм језику.













2. ППДАЦИ П ПБАВЕЗНПЈ САДРЖИНИ ППНУДЕ:
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут
птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских дпбрпвпљаца 12, са назнакпм: ,,Ппнуда за
јавну набавку – Изградоа пешачкпг мпста у склппу прпјекта „СТАРП ЈЕЗЕРП –ЖИВПТ НАШЕГ
ГРАДА „44/2018- НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд
стране нарушипца дп 25.07.2018. гпдине дп 10 шаспва.
Ппнуда мпра да садржи пверен и пптписан:
Пбразац ппнуде (Пбразац 1);
Пбразац структуре ппнуђене цене (Пбразац 2)
Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац 3)- није пбавезан;
Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац 4);
Пбразац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75. и 76.
ЗЈН (Пбразац 5);
Пбразац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75.
(Пбразац 5), укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем;
Мпдел угпвпра;
Пбрасци за дпказиваое дпдатних услпва IX 1-5.
Меницу за пзбиљнпст ппнуде у висини 5% пд ппнуђене цене;
Писма п намерама ппслпвне банке п издаваоу банкарске гаранције за ппвраћај аванса, за дпбрп
изврщеое ппсла и птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку; и
Изјаву ппнуђаша п пбиласку лпкације пверену пд стране Нарушипца.

3. ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ ПП ПАРТИЈАМА:
Пва јавна набавка није пбликпвана пп партијама.
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4. ППДНПШЕОЕ ППНУДА ПП ВАРИЈАНТАМА:
Ппднпщеое ппнуда пп варијантама није дпзвпљенп.
5. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ:
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду
на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских
дпбрпвпљаца 12, са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку Изградоа пешачкпг мпста у склппу прпјекта „СТАРП ЈЕЗЕРП –
ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018- НЕ ПТВАРАТИ” или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку Изградоа пешачкпг мпста у склппу прпјекта „СТАРП ЈЕЗЕРП –
ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018- НЕ ПТВАРАТИ” или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку Изградоа пешачкпг мпста у склппу прпјекта „СТАРП ЈЕЗЕРП –
ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018- НЕ ПТВАРАТИ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку Изградоа пешачкпг мпста у склппу прпјекта „СТАРП
ЈЕЗЕРП –ЖИВПТ НАШЕГ ГРАДА“ 44/2018- НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси
група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и
адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.
6. ПБАВЕШТЕОЕ ДА ППНУЂАЧ КПЈИ ЈЕ САМПСТАЛНП ППДНЕП ППНУДУ НЕ МПЖЕ ИСТПВРЕМЕНП
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ:
На пснпву шлана 87. став 3. Закпна п јавним набавкама ппнуђаш мпже да ппднесе самп
једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити тп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље V, пдељак 1.), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду,
пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем.
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ:
Ппнуђаш у ппнуди навпди да ли ће изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу и
навпди назив и седищте ппдизвпђаша, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.
Ппнуђаш је дужан да наведе у свпјпј ппнуди, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50% кап и деп предмета набавке кпји ће
изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
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Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавезе из ппступка јавне набавке,
пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су
наведени у ппглављу III кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује
испуоенпст услпва
Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти
јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) закпна ппнуђаш
мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша кпјем је ппверип изврщеое тпг дела
набавке.
Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из
ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј
ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже на захтев ппдизвпђаша и где прирпда предмета набавке тп дпзвпљава
пренети дпспела пптраживаоа директнп ппдизвпђашу, за деп набавке кпја се изврщава прекп тпг
ппдизвпђаша. На пву пдлуку нарушипца ппнуђаш има правп пригпвпра.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА:
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша-заједнишка ппнуда.
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу III кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва.
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе ппнуђаша
међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавзнп садржи
ппдатке п:
1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати
групу ппнуђаша пред нарушипцем;
2) Ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају нарушипцу непгранишенп сплидарнп.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку
ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п
јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ:
9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа:
-у рпку дп 45 (шетрдесетпет) дана пд дана исппстављена привремених ситуација и пкпншане
ситуације, сашиоене на пснпву пверене грађевинске коиге изведених радпва и јединишних цена
из усвпјене ппнуде са предмерима и предрашунима радпва, пверених пд стране струшнпг надзпра
уз важећу банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла и пплису псигураоа.
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Вреднпст пкпншане ситуације не мпже бити маоа пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а.
Пбвезник ппреза на дпдату вреднпст је Нарушилац на пснпву шлана 10. став 2. ташка 3. Закпна п
ппрезу на дпдатну вреднпст („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 68/2014 - др. закпн, 142/2014 и 83/2015). Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
Привремене ситуације и пкпншану ситуацију Извпђаш дпставља надзпрнпм пргану на пверу. Накпн
изврщене кпнтрпле и пвере, ситуацију са кпмплетнпм дпкументацијпм надзпрни прган, у рпку пд
7 дана пд дана пријема, дпставља Нарушипцу на пверу и плаћаое.
Укпликп Нарушилац делимишнп псппри исппстављену ситуацију, дужан је да исплати несппрни
деп ситуације, уз претхпдну кпрекцију ситуације пд стране извпђаша радпва, а сппрни деп ће се
рещити крпз следећу привремену ситуацију, укпликп се угпвпрне стране другашије не дпгпвпре.
Извпђаш, на пснпву Записника п примппредаји и кпнашнпм пбрашуну, исппставља пкпншану
ситуацију.
Извпђаш је дужан да у Трезпру региструје рашун у регистру фактура.
9.2. Захтев у ппгледу рпка извпђеоа радпва
Рпк извпђеоа радпва не мпже бити дужи пд 120 календарских дана пд дана увпђеоа извпђаша
у ппсап.
Извпђаш се сматра уведеним у ппсап данпм уписа у грађевински дневник.
9.3. Захтеви у ппгледу гарантнпг рпка
Гаранција на изведене радпве не мпже бити краћа пд 3 (три) гпдине пд дана примппредаје
истих.
9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуде.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, Нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати свпју ппнуду.
Ппнуђени радпви мпрају у пптпунпсти пдгпварати свим захтевима Нарушипца прецизираним
технишким карактеристикама (спецификацијама) и технишкпм дпкументацијпм.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ:
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са свим
урашунатим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ПДВ.
Све јединишне цене садрже трпщкпве материјала, трансппрта, радне снаге и свих пптребних
ппмпћних материјала, кап и трпщкпве дпказиваоа квалитета материјала и изведених радпва (у
складу са важећим технишким прпписима) кап и пдвпз свпг щута. Сви трпщкпви дпказиваоа
квалитета уграђенпг материјала и рада прпписани пдгпварајућим технишким ппписима и
прпјектпм (атести, узимаое узпрака на градилищту и оихпва лабпратпријска испитиваоа) пбавеза
су извпђаша и не плаћају се ппсебнп.
Јединишне цене су фиксне и не мпгу се меоати.
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Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, Нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна п јавним набавкама.
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп пдвпјенп
искаже у динарима. Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је
дужан да тај деп пдвпјенп искаже у динарима.
11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА
ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА:
Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима, пднпснп група
ппнуђаша је у пбавези да уз ппнуду дпстави:
11.1. Бланкп сппствену меницу за пзбиљнпст ппнуде у изнпсу пд 5 % пд ппнуђене цене без ПДВа, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница
мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра
бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм пд
5% пд укупне вреднпсти ппнуде без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија картпна
деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм
пвлащћеоу – писму. Рпк важеоа менице је 20 (двадесет) дана дужи пд рпка важеоа ппнуде.
Нарушилац ће унпвшити меницу за пзбиљнпст ппнуде укпликп: ппнуђаш накпн истека рпка за
ппднпщеое ппнуда ппвуше, пппзпве или измени свпју ппнуду; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр
благпвременп не пптпище угпвпр п јавнпј набавци; ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр не ппднесе
средства пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у складу са захтевима из кпнкурсне
дпкументације. Нарушилац ће вратити менице ппнуђашима са кпјима није закљушен угпвпр, пдмах
пп закљушеоу угпвпра са изабраним ппнуђашем, на оихпв писани захтев.
Укпликп ппнуђаш не дпстави меницу за пзбиљнпст ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена кап
неприхватљива.
11.2. Пригиналнп писмп п намерама банке, да ће укпликп дпђе дп закљушеоа угпвпра ппнуђашу
издати безуслпвну и плативу на први ппзив банкарску гаранцију за:
- дпбрп извршеое ппсла у висини пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти
кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое радпва.
- птклаоаое грешака у гарантнпм рпку у висини пд 10% пд вреднпсти угпвпрa без ПДВ-а, сa
рпкпм вaжнпсти кпји је најмаое 30 (тридесет) дaнa дужи пд угпвпренпг гaрaнтнпг рпкa.

11.3. Изабрани ппнуђаш се пбавезује да приликпм пптписиваоа угпвпра, а најкасније у рпку пд 7
дана пд дана закљушеоа истпг, преда Нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп извршеое ппсла,
кпја мпра бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за дпбрп
изврщеое ппсла издаје се у висини пд 10% вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти кпји
је најмаое 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое радпва. Акп се за време
трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске гаранције за
дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.
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Нарушилац ће унпвшити банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла у слушају да ппнуђаш не
буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм.
Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд пних
кпје пдреди Нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди Нарушилац или прпмеоену месну
надлежнпст за рещаваое сппрпва. Ппнуђаш мпже ппднети гаранцију стране банке самп акп је тпј
банци дпдељен кредитни рејтинг кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3
(инвестиципни ранг).
11.5. Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у тренутку пптписиваоа Записника п примппредaји
предметa угпвпра - квалитативнпг пријема угпвпрених радпва, преда Нарушипцу бaнкaрску
гaрaнцију зa птклaоaое грешaкa у гaрaнтнпм рпку, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и
платива на први ппзив. Банкарска гаранција за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку издaје се у
висини пд 10% пд вреднпсти угпвпрa без ПДВ-а, сa рпкпм вaжнпсти кпји је најмаое 30 (тридесет)
дaнa дужи пд угпвпренпг гaрaнтнпг рпкa.
Нарушилац ће унпвшити ппднету гaрaнцију зa птклaоaое грещaкa у гaрaнтнпм рпку у слушaју дa
ппнуђаш не изврщи пбaвезу птклaоaоa квaрa кпји би мпгaп дa умaои мпгућнпст кприщћеоa
предметa угпвпрa у гaрaнтнпм рпку.
Ппднета банкарска гаранција не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд пних
кпје пдреди Нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди Нарушилац или прпмеоену месну
надлежнпст за рещаваое сппрпва. Ппнуђаш мпже ппднети гаранцију стране банке самп акп је тпј
банци дпдељен кредитни рејтинг кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3
(инвестиципни ранг).
12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје Нарушилац ставља на
распплагаое.
13. ПБАВЕШТЕОЕ П НАЧИНУ ПРЕУЗИМАОА ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНПВА, ПДНПСНП
ОЕНИХ ППЈЕДИНИХ ДЕЛПВА, АКП ЗБПГ ПБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛПГА ИСТУ НИЈЕ МПГУЋЕ
ПБЈАВИТИ:
Не ппстпји таква дпкументација.
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДА:
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппште на адресу Наручипца или на еmail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у
вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама
или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на
свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН Бр. 44/2018“.
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Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое
п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде
телефпнпм није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20.
Закпна п јавним набавкама.
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА:
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм
пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити
примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид)
кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
16. КOРИШЋEОE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE
СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA:
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
17. НАЧИН И РПК ППДНПШЕОА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице.
Захтев за защтиту права ппднпси се Нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, на е-mail
javne.nabavke@kikinda.org.rs или преппрученпм ппшиљкпм са ппвратницпм. Захтев за защтиту
права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим
укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац
пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм
захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп
је примљен пд стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без
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пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2.
Закпна п јавним набавкама указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а
нарушилац исте није птклпнип. Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац
предузме пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека гпре наведенпг рпка, сматраће се
благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави
ппступка јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд
дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку
јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре
истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Захтев за защтиту права схпднп шлану 151. Закпна садржи:
Назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт
Назив и адресу нарушипца
Ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца
Ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке
Чиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују
Пптврду п уплати таксе из шлана 156. Закпна
Пптпис ппднпсипца
Ппднпсилац захтева је дужан да у складу са шланпм 156. Закпна на рашун бучета Републике Србије
уплати таксу пд 120.000,00 динара.
Кап дпказ п уплати таксе, схпднп Упутству Републишке кпмисије, прихвата се:
1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН мпра да садржи следеће елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак
да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа
налпга. * Републишка кпмисија мпже да изврщи увид у пдгпварајући извпд евиденципнпг рашуна
дпстављенпг пд стране Министарства финансија – Управе за трезпр и на тај нашин дпдатнп
прпвери шиоеницу да ли је налпг за пренпс реализпван.
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи;
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за
защтиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за
защтиту права;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
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(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена
уплата таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или
ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд
ташкпм 1.
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр,
пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из
ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају
птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за
трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп
псигураое и други кприсници јавних средстава);
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п
изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други
субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим
прпписпм.
Упутствп се мпже преузети са web адресе
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. -167. Закпна.
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IX ПБРАЗЦИ ЗA ДПКАЗИВАОЕ ДПДАТНИХ УСЛПВА
IX. 1. Пбразац за дпказиваое стручних референци ппнуђача

ППТВРДА
Референтни Нарушипц: ___________________________________ из ____________
Нарушипцу: Град Кикинда из Кикинде Трг српских дпбрпвпљаца 12
издаје пву пптврду ради ушещћа у птвпренпм ппступку јавне набавке Града Кикинда брпј 44/2018 и
у друге сврхе се не мпже кпристити.
Изјављујемп да је предузеће___________________________________________________ успещнп
реализпвалп и пкпншалп исте или истпврсне радпве кпје шине предмет пве набавке:
1)_________________________________________ у тпку ______________гпд. у
изнпсу пд________________________ динара
2)_________________________________________у тпку_______________гпд. у
изнпсу пд________________________ динара
3) _________________________________________ у тпку ______________гпд. у
изнпсу пд________________________ динара
Наппмена: Пву пптврду искппирати за свакпг нарушипца (укпликп сте их имали вище) за кпје сте
врщили неке пд наведених ппслпва у претхпдним гпдинама, пппуните пп једну пптврду и исте
прилпжите уз свпју ппнуду.

Дана ______________

М.П.
Пптпис пдгпвпрнпг лица
_____________________
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IХ.2. Пбразац - референц листа ппнуђача - Списак изведених истих или истпврсних радпва (за
ппследое гпдине кпје претхпде пбјављиваоу ппзива 2015.,2016. и 2017. за јавну набавку
брпј 44/2018
Ред
Вреднпст
Гпдина
Пдгпвпрни
бр
НАРУЧИЛАЦ
ПБЈЕКАТ –
изведених
када су
извпђач
Инвеститпр
врста радпва
радпва без
радпви
радпва
ПДВ-а
изведени
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНА ВРЕДНПСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДПВА:
 У табелу се унпсе ппдаци из пптврда нарушилаца п заврщетку истих или истпврсних радпва на
ппстављаоу рещеткасте шелишне кпнструкције тј. Из пбразаца IХ.1. Пбразац за дпказиваое
референци ппнуђаша
Пп пптреби пбразац се мпже кппирати.

Местп и датум:

М.П.

Ппднпсилац ппнуде
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

IХ.3. Пбразац за кадрпвски капацитет - пбразац за грађевинскпг инжеоера нпсипца лиценце
410, електрп инжеоера нпсипца лиценце 450 или 451, и лице задуженп за безбеднпст и
здравље на раду за јавну набавку брпј 44/2018
Р.бр

Назив ппнуђача

Име и презиме пдгпвпрнпг Брпј лиценце и Пптврда
извпђача радпва или лица Инжеоерске кпмпре
задуженпг за безбеднпст и
здравље на раду заппсленпг
или ангажпванпг кпд ппнуђача

1
2
3
4
5
6
7
Дана

______________

М.П.
Пптпис пдгпвпрнпг лица
________________________

Наппмена:

Уз пвај пбразац дпставити:
- За пдгпвпрне извпђаше радпва: Фптпкппија лиценце, пптврде п важнпсти
лиценце и угпвпра п раднпм ангажпваоу,
- За лице задуженп за ппслпве безбеднпсти и здравља на раду:
 Укпликп Ппнуђаш има заппсленп лице задуженп за ппслпве
безбеднпсти и здравља на раду, прилаже фптпкппију увереоа п
пплпженпм струшнпм испиту и угпвпра п раднпм ангажпваоу.
 Укпликп Ппнуђаш нема заппсленп лице задуженп за ппслпве
безбеднпсти и здравља на раду, пптребнп је да дпстави фптпкппију
лиценце привреднпг друщтва кпје је ангажпвап на пбављаоу ппслпва
безбеднпсти и здравља на раду и фптпкппију угпвпра п ангажпваоу.
Укпликп се ради п заједнишкпј ппнуди, пвај пбразац пверава и пппуоава
ппнуђаш и лице пвлащћенп за заступаое у заједнишкпј ппнуди.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
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IХ.4.

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Пбразац за кадрпвски капацитет - пбразац за пстала ангажпвана лица за ЈН
44/2018

Назив ппнуђача:________________________________________________
Ред.
брпј

Шкплска спрема
- занимаое

Име и презиме

Датум засниваоа
раднпг пднпса или
ангажпваоа
кпд ппнуђача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дана ______________

М.П.

________________________
Пптпис пдгпвпрнпг лица
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