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ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
www.zenta-senta.co.rs
Број: 404-1-01-3-3/2015-03-IV
Датум: 18.03.2015. године
СЕНТА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Општина Сента је објавила позив и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и
на интернет страници www.zenta-senta.co.rs за подношење понуда за јавну набавку радова
изградње водне мреже у улицама Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија
(део) у Сенти. Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са
интернет странице www.zenta-senta.co.rs
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Општина Сента, Главни трг 1, матични број 08038490, ПИБ 102692306, шифра
делатности 8411.
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Предметна јавна набавка се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности у складу
са конкурсном документацијом, Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
Поступак се спроводи ради закључења уговора.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 404-1-01-3-3/2015-03-IV је набавка радова - Изградња водне
мреже у улицама Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти
1.4. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА
ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. Понуду треба
доставити у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст: “Понуда – не
отварај, Изградња водне мреже у улицама Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа
Лајоша Баћањија (део) у Сенти“, на адресу Главни трг 1, 24 4000 Сента. На полеђини
коверте читко написати назив, број телефона и адресу понуђача. Понуђач понуду подноси
лично предајом у писарници или путем поште. Ако је понуда поднета по истеку рока за
подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка
отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 27.03.2015. године до 12,00 часова.
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1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 27.03.2015. године у 12,15 часова у просторији
Општине Сента, Главни трг 1, канцеларија број 72, II спрат. Овлашћени представник
понуђача који присуствује отварању понуда, предаје оверено и потписано пуномоћје пре
почетка отварања понуда, које мора гласити на особу која присуствује отварању понуда.
1.6.ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора донеће се у року од 5 дана од дана отварања понуда, односно по
истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.
1.7. КОНТАКТ СЛУЖБА
Општина Сента, 24400 Сента, Главни трг 1, E-mail адреса: anna@zenta-senta.co.rs

Комисија за јавне набавке
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Уколико је документација на страном језику, потребно је обезбедити оверен превод од
стране судског тумача.
2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и
спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све тражене
доказе у наредним тачкама овог упутства и “Упутства о начину на који се доказује
испуњеност услова“. Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се
подноси у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена
онако како је предата. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу, јасна,
недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђачи могу да поднесу
само једну понуду и не могу је мењати. Понуда која није сачињена у складу са захтевима из
конкурсне документације биће одбијена.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде. У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава подношење електронске
понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуда садржи:
ОБРАЗАЦ број 1 - Подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ број 2 - Подаци о подизвођачу (уколико понуђач нема подизвођача
достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 3 - Подаци о сваком понуђачу из групе понуђача (уколико се не ради о
заједничкој понуди достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4 - Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона о jавним набавкама
ОБРАЗАЦ број 4.1. - Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона о jавним набавкама (уколико понуђач нема подизвођача достављање овог
обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4.2. - Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о
jавним набавкама за случај заједничке понуде (уколико се не ради о заједничкој
понуди достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 5 - Образац понуде
ОБРАЗАЦ број 6 - Oбразац структуре цене са упутством како да се попуни
ОБРАЗАЦ број 7 - Техничке спецфикације
ОБРАЗАЦ број 8 - Списак референци понуђача, односно супонуђача
ОБРАЗАЦ број 9 - Рекапитулација ситуација за објекте са Списка референци
ОБРАЗАЦ број 10 - Изјава Инвеститора
ОБРАЗАЦ број 11 - Потврда крајњег корисника објеката са Списка референци
ОБРАЗАЦ број 12 - Модел уговора о јавној набавци
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ОБРАЗАЦ број 13 - Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца
није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 14 - Изјава о независној понуди
ОБРАЗАЦ број 15 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Сента,
Главни трг 1, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња водне мреже у улицама
Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти, ЈН бр. 404-101-3-3/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња водне мреже у улицама
Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти, ЈН бр. 404-101-3-3/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградња водне мреже у улицама
Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти, ЈН бр. 404-101-3-3/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња водне мреже у улицама
Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти, ЈН бр. 404-101-3-3/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну
документацију обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници. Наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда уколико 8 или мање
дана пре датума за достављање понуда изврши измену конкурсне документације.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ
Понуђач који је самостално пондео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. Додатне услове из тачке 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4.
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конкурсне документације понуђач и подизвођач испуњавају заједно. Уколико Понуђач
наступа са подизвођачем мора навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може
ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. Уколико
уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. Додатне услове наведене под
тачком 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. конкурсне документације чланови групе понуђача испуњавају
заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, ВРШЕЊА РАДОВА,
НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА
10.1. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10.2. Захтеви у погледу вршења радова
Наручилац захтева од понуђача да предметне радове изврши у складу са својом понудом.
10.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање за извршене радове се врши у року од најдуже 45 календарских дана од дана
оверене окончане ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
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10.4. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове износи 730 календарских дана од дана издавања употребне
дозволе.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
12. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може
користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање
детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране
Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. Понуђач делове
понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и
печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити
означени као поверљиви.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави:
14.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице за озбиљност понуде треба да
траје најмање колико и важење понуде, а најмање 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор
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не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из
конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
14.2. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће
приликом потписивања уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично
овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од
уговореног рока за извршење радова, као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла и картон депонованих потписа.
Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће
одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.
14.3. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће
приликом потписивања уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично
овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од
дана истека гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року и картон депонованих потписа.
Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће
одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.
14.4. Меница за добро извршење посла
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу
достави соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без
ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за извршење радова, као
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и картон депонованих потписа
којима се гарантује испуњење уговорних обавеза.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као
доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
14.5. Меница за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу
достави соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без
ПДВ-а са роком важења 10 дана дуже од дана истека гарантног рока, као средство
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и картон депонованих
потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као
доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака који би могли да умање могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши
обавезу отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року.
15. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач може у писаном облику на адресу наведену у позиву, односно путем поште,
електронске поште (anna@zenta-senta.co.rs) или факсом (бр. факса 024/655-462) тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да понуђачу у року од 3
дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
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информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење
додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-01-3-3/2015-03IV, на неки од следећих начина:
1. путем поште на адресу Главни трг 1, 24 400 Сента
2. путем факса на број 024/655-462
3. путем електронске поште на адресу anna@zenta-senta.co.rs
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда у року од 5 дана писменим путем затражити
додатна објашњења од понуђача на која је исти дужан одговорити у року од 3 дана.
Наручилац у року од 5 дана може извршити контролу код понуђача или његовог
подизвођача што је овај дужан да омогући.
17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Уколико предмет јавне набавке није истворсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, понуђач је дужан поднети соло меницу са меничним овлашћењем у корист
наручиоца као додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, и то у вредности од 15%
од понуђене цене, с тим да иста треба да буде са клаузолом „без протеста“, роком доспећа
„по виђењу“. Меница ће бити активирана ако понуђач не испуни или неуредно испуни своју
уговорну обавезу.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума
“ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА”.
Елеменат критеријума
Цена
Рок извoђења радова

Број пондера
80
20

1. ЦЕНА ………………...................................................................................до 80 пондера
Најнижа понуђена цена
Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------------------ x 80
Понуђена цена
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2. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА……............................................................до 20 пондера
Најкраћи понуђени рок извођења радова
(у календарским данима)
Број пондера се одређује по формули = --------------------------------------------------- x 20
Понуђени рок извођења радова
(у календарским данима)
НАПОМЕНА: Рок извођења радова не може бити краћи од 25 нити дужи од 40
календарских дана од дана потписивања уговора.
Уколико постоје два или више понуђача са истим бројем пондера, наручилац ће уговор о
јавној набавци доделити понуђачу који је дао дужи рок важења понуде.
19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail anna@zentasenta.co.rs, факсом на број 024/655-462 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до
застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 40.000,00
динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 40.000,00.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
НАПОМЕНА: Уплата таксе за заштиту права доказује се искључиво достављањем потврде
о уплати издате од стране финансијске установе којој је износ таксе уплаћен.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона. Уколико је против одлуке о додели уговора о јавној набавци поднет захтев за
заштиту права понуђача, уговор о јавној набавци се закључује након стицања услова за
закључење истог.
23. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за
доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча.
24. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена
2. уколико поседује битне недостаке
3. уколико није одговарајућа
4. уколико није прихватљива
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове
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3. Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом
документацијом за финансијско обезбеђење
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава
права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ број 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ број 2

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОДИЗВОЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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ОБРАЗАЦ број 3
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачима из групе понуђача у случају заједничке понуде“ попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ број 4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75. Закона о
јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке радова - Изградња водне мреже у
улицама Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти,
број 404-1-01-3-3/2015-03-IV, с обзиром да:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
1.2. да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица; извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за законског засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште
ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног
и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности (издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може
бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда
пореске управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе –
Управе јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат
издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији
од 2 месецa пре отварања понуда;
1.5. да понуђач има потписану изјаву о поштовању обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине; доказ: потписана и печатом
оверена изјава понуђача дата на “Обрасцу 15“.
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који је јавно доступан на
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интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као
непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач
наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова
јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
У складу са чланом 77. став 4. Закона испуњеност наведених услова, односно услове из
члана 75. став 1., од тачке 1. до тачке 4. Закона, Понуђач може да доказује достављањем
Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава наведене услове.
Пре доношења одлуке о додели уговора прворангирани понуђач је дужан да по позиву
наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа о испуњености
захтеваних услова, у противном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Дана: _________ 2015. године

М.П.
ПОНУЂАЧ
__________________
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
2.1. располаже неопходним финансијским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико:
1) није исказао губитак у пословној 2013. години, доказ: Извештај о бонитету (образац
БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре
2) нема евидентиран ниједан дан неликвидности у периоду од шест месеци пре објављивања
позива, доказ: потврда НБС о броју неликвидних дана за последњих шест месеци пре дана
објављивања јавног позива на Порталу управе за јавне набавке; Потврду издаје: Народна
банка Србије, Дирекција за регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату,
Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. Потврда се може наручити
електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда
жели);
2.2. да располаже неопходним пословним капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико је у претходне 3 године (2012., 2013. и
2014.) изводио радове у вези изградње водне или канализационе мреже, чија је укупна бруто
вредност већа од 10.300.000,00 динара, доказ: фотокопија окончане ситуације - сви
листови; фотокопија Употребне дозволе или фотокопија Записника о примопредаји
изведених радова крајњем кориснику или инвеститору; Образац бр.10 - Изјава коју оверава
инвеститор објекта и Образац бр. 11 - Потврда коју оверава крајњи корисник објекта;
2.3. да располаже довољним кадровским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико има најмање 1 лиценцираног инжењера
са лиценцом 414, 2 грађевинска техничара, 3 квалификована водоинсталатера и 1
квалификованог зидара; доказ: фотокопије образаца М Пријава – Потврда о поднетој
пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање; фотокопије радних књижица на
основу којих се може недвосмислено утврдити да су запослени у радном односу на
одређено или неодређено време и фотокопије уговора о раду запослених; за инжењера треба
доставити и фотокопију лиценце са потврдом важења исте;
2.4. да располаже неопходним техничким капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико располаже са најмање 1 багером снаге
мотора мин. 70 kW, 1 комбинованом машином снаге мотора мин. 80 kW, 1 камионом
носивости мин. 10 t, 1 комплетом опреме за снижење НПВ – инглофилтери, 1 агрегатом од
30 kW, 2 мобилне пумпе за препумпавање фекалних вода; доказ: извод из инвентарске
листе.
НАПОМЕНА: Ради доказивања испуњености додатних услова понуђач мора да
достави све доказе наведене у тачки 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4.
Уколико не буду у потпуности испуњени сви услови из члана 75. и 76. ЗЈН и услови
дефинисани у додатним обавезним условима понуда неће бити разматрана.
Дана _________ 2015. године
М.П.
ПОНУЂАЧ
_________________
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ОБРАЗАЦ 4.1.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да подизвођач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75. Закона о
јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке радова - Изградња водне мреже у
улицама Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти,
број 404-1-01-3-3/2015-03-IV, број 404-1-01-3-3/2015-03-IV, с обзиром да:
1.1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
1.2. да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица; извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за законског засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште
ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног
и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности (издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може
бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда
пореске управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе –
Управе јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат
издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији
од 2 месецa пре отварања понуда.
Пре доношења одлуке о додели уговора подизвођач прворангираног понуђача је дужан
да по позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа
о испуњености захтеваних услова.
Дана _________ 2015. године

МП

ПОНУЂАЧ _________________

Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава
обавезне услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Доказе о
испуњености услова из члана 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом изјавом датом под
кривичном и материјалном одговорношћу.
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ОБРАЗАЦ 4.2
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА
СЛУЧАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач из групе
понуђача______________________________________испуњава услове прописане чланом 75.
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке радова - Изградња водне
мреже у улицама Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у
Сенти, број 404-1-01-3-3/2015-03-IV, с обзиром да:
1.1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
1.2. да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица; извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за законског засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште
ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног
и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности (издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може
бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда
пореске управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе –
Управе јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат
издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији
од 2 месецa пре отварања понуда.
Пре доношења одлуке о додели уговора прворангирана група понуђача је дужна да по
позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа о
испуњености захтеваних услова.
Дана _________ 2015. године

МП

ПОНУЂАЧ _________________

Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава
обавезне услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Доказе о
испуњености услова из члана 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом изјавом датом под
кривичном и материјалном одговорношћу.
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ОБРАЗАЦ број 5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште понуђача: ________________________________________________________
Улица:___________________________________________________________________
Матични број: ____________________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ)________________________________________
Шифра делатности_________________________________________________________
Број текућег рачуна: _______________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
Телефакс: ________________________________________________________________
E-mail адреса_____________________________________________________________
Лице за контакт___________________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора______________________________________

Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Изградња водне мреже у улицама Фрушкогорска, Поштанска (део) и
Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти,
Јавна набавка број: 404-1-01-3-3/2015-03-IV

ПОНУДА БРОЈ ____________________
Од____________________ 2015. године издата у _______________________
Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 30 дана)
Понуда се тражи за радове на изградњи водне мреже у улицама Фрушкогорска, Поштанска
(део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти, према следећем:
I. ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ________________________________ динара
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом________________________________ динара
НАПОМЕНА: У цену су укључени сав помоћни материјали, радна снага и друго што је
неопходно за реализацију предмета уговора.
II. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Рок извођења радова је _____ календарских дана од дана увођења у посао.
НАПОМЕНА: Рок извођења радова не може бити краћи од 25 нити дужи од 40
календарских дана од дана потписивања уговора.
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III. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Место извођења радова: у улицама Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша
Баћањија (део) у општини Сента
IV. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање за изведене радове се врши на основу оверене ситуације, и то у року од најдуже 45
календарских дана од дана записничког пријема радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
V. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за изведене радове износи 730 календарских дана од дана издавања употребне
дозволе.
ПОНУДУ ПОДНОСИМО
(заокружити одговарајуће и попунити)
а) самостално,
б) заједнички са ___________________________________________________ или
в) са подизвођачем____________________________________________________
- _______ % од укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу (не може
бити већи од 50% од укупне вредности набавке)
- део предмета набавке који се извршава преко подизвођача __________________

Место и датум:
М.П.

ПОНУЂАЧ
______________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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OBRAZAC broj 6

Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni
Izgradnja vodne mreže u ulicama Fruškogorska, Poštanska (deo) i Grofa Lajoša Baćanjija (deo) u Senti

Redni
broj

Opis radova

Jedinica
mere

Količina

Jedinična
cena
(u dinarima
bez PDV-a)

Ukupna
cena
(u dinarima
bez PDV-a)

1. Ulica: Fruškogorska - deonica A
I ZEMLJANI RADOVI

1.

Iskop zemlje (80 % mašinski, 20 % ručni iskop) II kategorije sa
pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i grubim planiranjem
dna rova. Dužina je 472 m, širina rova je 0,8 m, prosečna dubina
rova je 1,4 m. Zemlju iz iskopa odbaciti sa jedne strane rova, na
minimalno 2 m od ivice rova.
Obračun po m3 rova.

2.

m3

529,00

m2

378,00

m3

182,00

m`

472,00

m3

185,00

Broj i mesta ispitivanja zbijenosti određuje nadzorni organ.
Obračun po m3 zatrpanog rova.

m3

344,00

Razupiranje stranica rova. Jediničnom cenom je predviđen
materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska
visina podgrade je od dna rova do 20 cm iznad nivoa terena.
Obračun po m2 podgrade.

m2

1510,00

Fino planiranje dna iskopa sa tačnošću +/- 1 cm. Iskopani
materijal se odbacuje na minimalno 2 m od ivice rova.
Obračun po m2 isplanirane površine.

3.

Nabavka, dopremanje, ugrađivanje peska i zbijanje peska. Pesak
se ugrađuje 10 cm ispod, oko i 30 cm iznad cevi. Broj i mesta
ispitivanja zbijenosti određuje nadzorni organ.
Obračun po m3 ugrađenog peska.

4.

Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme iskopa, razupiranja
rova, montaže cevi i zatrpavanja rova. Snižavanje vode vršiti
odgovarajućom opremom u zavisnosti od geomehaničkih
karakteristika tla. Za vreme izvođenja navedenih pozicija, dno
rova mora biti bez vode.
Obračun po m’ deonice, gde je vršeno sniženje.

5.

Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa
na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4km.
Obračun po m3.

6.

7.

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u
slojevima od 20 cm. Materijal se ručno zbija do zbijenosti
MS=2,5-3,0 kN/cm2.

Ukupno zemljani radovi:
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II MONTAŽNI RADOVI

1.

Montaža cevi od tvrdog PVC-a za radni pritisak od 10 bara. Cevi
se postavljaju na sloj peska, zatrpavaju peskom. Cev celom
svojom dužinom mora ležati na sloju peska a ispod spojnice
izvršiti produbljenje. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i
materijal na montaži cevi.
Obračun po m’ efektivno montiranog i ispitanog cevovoda.
PVC 90, NP10

2.

4.

472,00

Nabavka, transport i montaža cevne armature. Sva cevna armatura
je za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom je obuhvaćen
sav rad, armatura, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške,
navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu premaza.
Obračun po kom. kompletno ugrađene armature.
ovalni zatvarač 80
ovalni zatvarač 100

3.

m`

Nabavka, transport i montaža fazonskih komada od livenog
gvožđa. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, spojni
i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i
antikorozivna zaštita u vidu premaza.
Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa.

kom
kom

kg

3
2

224,00

Postavljanje nadzemnog hidranta.
U sklopu pozicije obuhvatiti nabavku, transport i montažu sledećih
elemenata:
- nadzemni hidrant DN 80 mm,
- ovalni zatvarač DN 80 mm sa ugradbenom garniturom,
- kapa,
- LS80 (luk sa stopom DN80 mm) i SP 80/200,
- ONP-PN/E 90/80 (ogranak sa prirubnicom i naglavcima DN
90/80 mm).
Svi navedeni komadi su za radni pritisak 10 bara. Jediničnom
cenom je obuhvaćen sav rad, cevna armatura, fazonski komadi,
spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.)
kao
i
antikorozivna
zaštita
u
vidu
premaza.
Obračun po komplet ugrađenom hidrantu.
komplet

4
Ukupno montažni radovi:

III OSTALI RADOVI

1.

2.

Iskolčenje trase vodovoda prema projektu.
Obračun po m` vodovodne mreže.

m`

472,00

m`

472,00

Geodetsko snimanje vodovoda. Snimanjem se utvrđuje
horizontalni i vertikalni položaj vodovoda i objekata na njemu.
Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička
prezentacija istih su sastavni deo dokumentacije za tehnički
prijem.
Obračun po m` vodovodne mreže.
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3.

Kartiranje izvedenog i snimljenog vodovoda. Kartiranje vrši
ovlašćena ustanova.
Obračun po m` vodovodne mreže.

4.

7

pauš.

Nabavka materijala i izgradnja šahta obračunske visine 150 cm
(pretpostavljena visina - šaht se gradi na mestu priključenja na
postojeći vodovod kojem se ne zna vertikalni položaj). Donja i
gornja ploča su od armiranog betona debljine 20 odnosno 15 cm.
Zidovi su od opeke debljine 25 cm, malterisani cementnim
malterom i perdašeni do crnog sjaja. Tamponski sloj šahta je od
šljunka debljine 10 cm i betona 10 cm. U zid šahta se postavljaju
liveno gvozdene penjalice - 3 komada. U gornju ploču se postavlja
šahtni poklopac prečnika 600 mm, nosivosti 250 kN. Jedičnom
cenom obuhvatiti nabavku potrebnog materijala za izradu šahta,
sav rad, oplatu, armaturu prema datom planu armature, kao i
proširenje rova, zatrpavanje zemljom jame nakon izgrađenog
šahta.
Obračun po komadu izgrađenog šahta.
šaht unutrašnjih dimenzija 120x150 cm
šaht unutrašnjih dimenzija 110x110 cm

7.

kom

Otkrivanje i adekvatna zaštita podzemnih uličnih vodova i
podzemnih kućnih priključaka na mestima ukrštanja sa
vodovodom.
Obračun paušalno.

6.

472,00

Otkrivanje tačnog položaja podzemnih uličnih instalacija
šlicovanjem na trasi vodovoda. Šlicovanje se vrši na mestima koja
određuje nadzorni organ i vlasnik postojećih instalacija. Rov je
širine 0,4 m, potrebne dužine i dubine.
Obračun po komadu izvedenog otkopa.

5.

m`

kom
kom

1
1

Rušenje i ponovno dovođenje u prvobitno stanje površina od
raznog materijala na trasi vodovoda u širini rova.
Obračun po m2.
površine od betona

8.

m2

33,00

površine od behaton kocki

2

m

25,00

površine od opeke

m2

25,00

m`

472,00

m`

472,00

Pranje i ispitivanje izvedene deonice na probni pritisak po
projektom datim smernicama za ispitivanje cevi na probni pritisak
i po upustvima iz kataloga proizvođača cevi. Jediničnom cenom
obuhvaćen je sav rad i materijal.
Obračun po m' izvedene i ispitane vodovodne mreže zapisnički
konstatovane i overene od strane nadzornog organa.

9.

Nakon uspešno izvedene probe na pritisak celokupnu vodovodnu
mrežu dezinfikovati hiper hlorisanjem, izvršiti ispiranje i izvršiti
hemijsko-bakterionošku analizu.
Obračun po m’.
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10.

Rušenje kolovoza od asfalta na trasi vodovoda i dovođenje u
prvobitno stanje. Jediničnom cenom obuhvatiti sledeće:
- Mašinsko sečenje asfaltne konstrukcije, utovar šuta, transport na
srednju transportnu daljinu od 4 km i istovar šuta na deponiji.
Širina je za 0.2 m šira od rova sa obe strane rova. Pozicijom
obuhvatiti i nabavku i zatrpavanje rova tucanikom u debljini od
peska do konstrukcije puta.
- Popravka kolovozne konstrukcije koja se radi od betona debljine
25 cm armiranog mrežastom armaturom +/-Q-283 iznad sloja
tucanika. Ploča je prepuštena 0.2 m sa obe strane rova.
Obračunom obuhvatiti i zatrpavanje rova tucanikom.
- Popravka habajućeg sloja od asfalt betona, debljina sloja je 4
cm. Obračunska širina je za 0.2 m šira od rova sa obe strane rova.
Obračun po m2.

11.

m2

16,00

Izrada projekta izvedenog objekta. Izvođač je dužan na osnovu
Zakona o planiranju izgradnji iz 2009 g član 125, uradi projekat
izvedenog objekta (ako je bilo izmena Glavnog projekta u toku
građenja). Ako nije odstupljeno od glavnog projekta, investitor i
izvođač na njemu konstatuju da je izvedeno stanje jednako
projektovanom.
Obračun paušalno.

pauš.
Ukupno ostali radovi:

IV Rekapitulacija

I
ZEMLJANI RADOVI
II
MONTAŽNI RADOVI
III
OSTALI RADOVI
UKUPNO:

2. Ulice: deo Poštanske (od ulice Svetozara Miletića do ulice Grofa Lajoša Baćanija) i deo ulice Grofa Lajoša
Baćanjija (od ulice Vladimira Nazora do ulice Pupinove) - deonica B

I ZEMLJANI RADOVI
1.

Iskop zemlje (80 % mašinski, 20 % ručni iskop) II kategorije sa
pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i grubim planiranjem
dna rova. Dužina vodovoda je 652 m, širina rova je 0,8 m,
prosečna dubina rova je 1,4 m. Zemlju iz iskopa odbaciti sa jedne
strane rova, na minimalno 2 m od ivice rova.
Obračun po m3 rova.

2.

730,00

m2

522,00

m3

251,00

Fino planiranje dna iskopa sa tačnošću +/- 1 cm. Iskopani
materijal se odbacuje na minimalno 2 m od ivice rova.
Obračun po m2 isplanirane površine.

3.

m3

Nabavka, dopremanje, ugrađivanje peska i zbijanje peska. Pesak
se ugrađuje 10cm ispod, oko i 30 cm iznad cevi. Broj i mesta
ispitivanja zbijenosti određuje nadzorni organ.
Obračun po m3 ugrađenog peska.
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4.

Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme iskopa, razupiranja
rova, montaže cevi i zatrpavanja rova. Snižavanje vode vršiti
odgovarajućom opremom u zavisnosti od geomehaničkih
karakteristika tla. Za vreme izvođenja navedenih pozicija, dno
rova mora biti bez vode.
Obračun po m’ deonice, gde je vršeno sniženje.

5.

652,00

m3

256,00

m3

474,00

m2

2086,00

Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa
na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4km.
Obračun po m3.

6.

m`

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u
slojevima od 20 cm. Materijal se ručno zbija do zbijenosti
MS=2,5-3,0 kN/cm2.
Broj i mesta ispitivanja zbijenosti određuje nadzorni organ.
Obračun po m3 zatrpanog rova.

7.

Razupiranje stranica rova. Jediničnom cenom je predviđen
materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska
visina podgrade je od dna rova do 20 cm iznad nivoa terena.
Obračun po m2 podgrade.

Ukupno zemljani radovi:
II MONTAŽNI RADOVI
1.

Montaža cevi od tvrdog PVC-a za radni pritisak od 10 bara. Cevi
se postavljaju na sloj peska, zatrpavaju peskom. Cev celom
svojom dužinom mora ležati na sloju peska a ispod spojnice
izvršiti produbljenje. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i
materijal na montaži cevi.
Obračun po m’ efektivno montiranog i ispitanog cevovoda.
PVC 90, NP10

2.

kg

373,00

Nabavka, transport i montaža cevne armature. Sva cevna armatura
je za radni pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom je obuhvaćen
sav rad, armatura, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške,
navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu premaza.
Obračun po kom. kompletno ugrađene armature.
ovalni zatvarač 80
ovalni zatvarač 50 sa ugradbenom garniturom

4.

652,00

Nabavka, transport i montaža fazonskih komada od livenog
gvožđa. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, spojni
i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i
antikorozivna zaštita u vidu premaza.
Obračun po kg ugrađenog fazonskog elementa.

3.

m`

kom
kom

3
1

kom
kom
kom

2
4
1

Nabavka, transport i montaža fazonskih komada od PVC-a, NP10
sa
potrebnim
gumama
za
zaptivanje.
Obračun po ugrađenom komadu.
PVC luk 90° DN 90
PVC luk 30° DN 90
PVC klizna spojka DN 90
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5.

Nabavka,
transport
i
montaža
Obračun po ugrađenom komadu.

navojne

prirubnice.

navojna prirubnica 50/63
6.

1

kom

1

komplet

4

Nabavka, transport i montaža polipropilen spojnice (t.zv. brze
spojnice).
Obračun po ugrađenom komadu.
PP spojnica sa spoljnim navojem 63x50

7.

kom

Postavljanje nadzemnog hidranta. U sklopu pozicije obuhvatiti
nabavku, transport i montažu sledećih elemenata:- nadzemni
hidrant DN 80 mm,- ovalni zatvarač DN 80 mm sa ugradbenom
garniturom,- kapa,- LS80 (luk sa stopom DN80 mm),- ONP-PN/E
90/80 (ogranak sa prirubnicom i naglavcima DN 90/80 mm).Svi
navedeni komadi su za radni pritisak 10 bara. Jediničnom cenom
je obuhvaćen sav rad, cevna armatura, fazonski komadi, spojni i
zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i
antikorozivna zaštita u vidu premaza. Obračun po komplet
ugrađenom hidrantu.

Ukupno montažni radovi:
III OSTALI RADOVI
1.

2.

Iskolčenje trase vodovoda prema projektu.
Obračun po m` vodovodne mreže.

5.

6.

m`

652,00

m`

652,00

Kartiranje izvedenog i snimljenog vodovoda. Kartiranje vrši
ovlašćena ustanova.
Obračun po m` vodovodne mreže.

4.

652,00

Geodetsko snimanje vodovoda. Snimanjem se utvrđuje
horizontalni i vertikalni položaj vodovoda i objekata na njemu.
Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička
prezentacija istih su sastavni deo dokumentacije za tehnički
prijem.
Obračun po m` vodovodne mreže.

3.

m`

Otkrivanje tačnog položaja podzemnih uličnih instalacija
šlicovanjem na trasi vodovoda. Šlicovanje se vrši na mestima koja
određuje nadzorni organ i vlasnik postojećih instalacija. Rov je
širine 0,4 m, potrebne dužine i dubine.
Obračun po komadu izvedenog otkopa.

kom

Otkrivanje i adekvatna zaštita podzemnih uličnih vodova i
podzemnih kućnih priključaka na mestima ukrštanja sa
vodovodom.
Obračun paušalno.

pauš.

20

Rušenje i ponovno dovođenje u prvobitno stanje površina od
raznog materijala na trasi vodovoda u širini rova.
Obračun po m2.
površine od betona
površine od behatona

m2
m2

60,00
20,00
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7.

Izrada anker bloka od nabijenog betona MB 15 sa davanjem
potrebnog materijala i izradom oplate. Anker blokove izvesti po
projektu i upustvu nadzornog organa. Obračunato 0,25 m3 betona
po ankeru.
Obračun po komadu.

8.

kom

10

Pranje i ispitivanje izvedene deonice na probni pritisak po
projektom datim smernicama za ispitivanje cevi na probni pritisak
i po upustvima iz kataloga proizvođača cevi. Jediničnom cenom
obuhvaćen je sav rad i materijal.
Obračun po m' izvedene i ispitane vodovodne mreže zapisnički
konstatovane i overene od strane nadzornog organa.

9.

Obračun po m’.
10.

m`

652,00

m`

652,00

m2

12,00

Nakon uspešno izvedene probe na pritisak celokupnu vodovodnu
mrežu dezinfikovati hiper hlorisanjem, izvršiti ispiranje i izvršiti
hemijsko-bakterionošku analizu.

Rušenje kolovoza od asfalta na trasi vodovoda i dovođenje u
prvobitno stanje. Jediničnom cenom obuhvatiti sledeće:
- Mašinsko sečenje asfaltne konstrukcije, utovar šuta, transport na
srednju transportnu daljinu od 4 km i istovar šuta na deponiji.
Širina je za 0.2 m šira od rova sa obe strane rova. Pozicijom
obuhvatiti i nabavku i zatrpavanje rova tucanikom u debljini od
peska do konstrukcije puta.
- Popravka kolovozne konstrukcije koja se radi od betona debljine
25 cm armiranog mrežastom armaturom +/-Q-283 iznad sloja
tucanika. Ploča je prepuštena 0.2 m sa obe strane rova.
Obračunom obuhvatiti i zatrpavanje rova tucanikom.
- Popravka habajućeg sloja od asfalt betona, debljina sloja je 4
cm. Obračunska širina je za 0.2 m šira od rova sa obe strane rova.
Obračun po m2.

11.

12.

Nabavka materijala i izgradnja šahta obračunske visine 150 cm
(pretpostavljena visina - šaht se gradi na mestu priključenja na
postojeći vodovod kojem se ne zna vertikalni položaj). Donja i
gornja ploča su od armiranog betona debljine 20 odnosno 15 cm.
Zidovi su od opeke debljine 25 cm, malterisani cementnim
malterom i perdašeni do crnog sjaja. Tamponski sloj šahta je od
šljunka debljine 10 cm i betona 10 cm. U zid šahta se postavljaju
liveno gvozdene penjalice - 3 komada. U gornju ploču se postavlja
šahtni poklopac prečnika 600 mm, nosivosti 250 kN. Jedičnom
cenom obuhvatiti nabavku potrebnog materijala za izradu šahta,
sav rad, oplatu, armaturu prema datom planu armature, kao i
proširenje rova, zatrpavanje zemljom jame nakon izgrađenog
šahta.
Obračun po komadu izgrađenog šahta.
unutrašnje dimenzije šahta 1,1x1,1 m
unutrašnje dimenzije šahta 1,1x1,5 m

kom
kom

Postavljanje zaštitne cevi ispod trupa puta podbušivanjem.
Zaštitna cev je kanalizaciona PVC cev prečnika DN 200 mm.
Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju
zaštitne cevi, formiranje radne i kontrolne jame, postavljanje
eksploatacione PVC cevi i zatrpavanje raskopanog rova zemljom
iz iskopa.
Obračun po m podbušene cevi.

m

1
1

20,00
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13.

Vađenje i ponovno sađenje iste vrste hortikulture na trasi
vodovoda.
Obračun po komadu zasađenog drveta.

14.

kom

2

Izrada projekta izvedenog objekta. Izvođač je dužan na osnovu
Zakona o planiranju izgradnji iz 2009 g član 125, uradi projekat
izvedenog objekta (ako je bilo izmena Glavnog projekta u toku
građenja). Ako nije odstupljeno od glavnog projekta, investitor i
izvođač na njemu konstatuju da je izvedeno stanje jednako
projektovanom.
Obračun paušalno.

pauš.
Ukupno ostali radovi:

IV Rekapitulacija

I
ZEMLJANI RADOVI
II
MONTAŽNI RADOVI
III
OSTALI RADOVI
UKUPNO:
Glavna rekapitulacija

Vodovod - deonica A:
Vodovod - deonica B:
SVEUKUPNO:
Napomena: cene su bez PDV-a

Dana: ________________
(pečat)
Potpis ovlašćenog lica
_______________________
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OBRAZAC broj 7

Tehničke specfikacije
Izgradnja vodne mreže u ulicama Fruškogorska, Poštanska (deo) i Grofa Lajoša Baćanjija
(deo) u Senti
Opis rešenja
Predmet izvođenja radova je vodovodna mreža u središnjem delu grada, dužine 1124 m koja je podeljena
na dve deonice (A i B).
Na trasi vodovoda je predviđeno 12 čvorova u kojima su smešteni zatvarači, lom trase, račvanja mreže i
priključenje na postojeću mrežu. Predviđeno je 8 nadzemnih hidranata te su sa hidrantima na postojećoj
mreži ispunjeni zahtevi propisani Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje
požara.
Deonica A obuhvata vodovodnu mrežu u Ulici Fruškogorskoj. Ukupna dužina deonice je 472 m, gradi se
od PVC cevi nazivnog prečnika 90 mm. Duž ove deonice su predviđena 2 čvora i 4 nadzemna hidranata.
- čvor 4 – nalazi se na uglu ulice Fruškogorske i Svetozara Miletića, u njemu je predviđeno priključenje
na postojeći vodovod PVC 110 mm i zatvarači na sva tri kraka. Čvor je smešten u šaht unutrašnjih
dimenzija 120 x 150 cm.
- čvor 6 – nalazi se na uglu ulica Grofa Lajoša Baćanjija i Fruškogorske, u njemu se spajaju tri kraka a
na dva su postavljeni zatvarači. Čvor je smešten u šaht unutrašnjih dimenzija 110x110 cm.
Deonica B se sastoji od 652 m vodovodne mreže PVC 90 mm
Postavljena je:
o na delu ulice Grofa Baćanjija od ulice Pupinove do Vladimira Nazora,
o na delu ulice Poštanska od ulice Grofa Baćanjija do ulice Svetozara Miletića
- Duž ove deonice je predviđeno 10 čvorova i 4 nadzemna hidranta.
- čvor 8 – nalazi se na uglu ulice Grofa Baćanjija i Pupinove, njemu se spajaju tri kraka, dva su od PVC
90 mm a krak za Pupinovu ulicu je od PE 63 mm i na njemu je predviđen zatvarač sa ugradbenom
garniturom i kapom.
- čvor 9 – nalazi se na uglu ulica Grofa Baćanjija i Poštanske, u njemu se spajaju tri kraka a na dva su
postavljeni zatvarači. Čvor je smešten u šaht unutrašnjih dimenzija 110x110 cm.
- čvorovi: 10, 10’, 16 i 16’ – u njima je predviđen lom trase ostvaren PVC lukom 30° prečnika 90 mm.
- čvor 11 – nalazi se na uglu ulica Grofa Baćanjija i Vladimira Nazora, u njemu se vrši priključenje na
postojeći vodovod PVC 90 mm.
- čvor 15, 15’ se nalazi u ulici Poštanska gde je predviđen lom trase ostvaren PVC lukom 90° prečnika
90 mm.
- čvor 17 - nalazi se sa neparne strane ulice Poštanska, na ukrštanju sa ulicom Svetozara Miletića. U
njemu je predviđeno priključenje na postojeći vodovod PVC 110 i na jednom od četiri kraka je
predviđen zatvarač.
Ukrštanje vodovoda sa asfaltnim putevima
Na mestima ukrštanja vodovoda sa putevima višeg ranga ili novim putevima predviđeno je podbušivanje
puta i uvlačenje zaštitne PVC cevi. Zaštitna cev je duža od širine puta za 2 m, pošto se postavlja minimum 1
m levo i desno od ivice kolovoza. Eksploataciona cev se uvlači u zaštitnu. Na krajevima zaštitne cevi, u
prostor između eksploatacione i zaštitne cevi, se uvlači distančni sloj (glina, cementni malter i sl.) i
postavlja betonski blok koji zajedno onemogućuju nejednako sleganje cevi odnosno oštećenje PVC cevi na
mestu ulaza u zaštitnu cev prilikom zatrpavanja radne jame.
Na mestu prolaza vodovoda ispod puta nižeg ranga je predviđeno raskopavanje puta, postavljanje cevi i
zatrpava peskom do 30 cm iznad temena cevi, a rov do putne konstrukcije tucanikom. Putna konstrukcija se
sastoji od armirano betonske ploče debljine 25 cm armirane mrežastom armaturom Q-283 u obe zone. Ploča
je prepuštena 0.2 m sa obe strane rova. Na ploču se postavlja asfaltni sloj debljine 4 cm.
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Ukrštanje vodovoda sa objektima i instalacijama
Duž predviđene trase vodovoda nalaze se već drugi izgrađeni infrastrukturni objekti kao što su kanalizacija,
podzemni i nadzemni telefonski vodovi, električni vodovi, gasovod, toplovod i dr.. Zbog ove činjenice
posebno se skreće pažnja izvođača radova da prilikom izgradnje vodi računa o ovim instalacijama. Osim
toga trasa može da se ukršta sa neobeleženim infrastukturnim objektima. Položaj kartiranih objekata je dat u
okviru kopija plana te su unešene u situaciju vodovoda.
Izgradnja šahtova
Projektom je predviđeno da se 4 čvora smesti u šaht. U 2 čvora se ostvaruje veza sa postojećom mrežom a
pošto nije poznat visinski položaj postojeće vodovodne mreže za te šahtove će se dubina utvrditi na licu
mesta (H). Unutrašnje dimenzije šahtova su date u sledećoj tabeli.

šaht u čvoru
4
6
9
17

unutrašnje
dimenzije šahta
(m)
120x150xH
110x110x130
110x110x130
110x150xH

Donja ploča je debljine 20 cm, postavlja se na tampon od šljunka debljine 10 cm i nabijenog betona debljine
10 cm. Nakon izrade donje ploče montiraju se predviđene cevne armature i fazonski komadi u šahtu koje se
zaštite od prljanja i oštećenja prilikom dalje izgradnje šahta. Zid se gradi od pune opeke MO15 debljine 25
cm i sa obe strane malteriše cementnim malterom i perdaši do crnog sjaja. U zid šahta se ugrađuju livenogvozdene penjalice u dva reda, sa razmakom od 25 cm, stim da je gornja penjalica udaljena od kote terena
(gornje ivice ploče) 50 cm. Gornja ploča je debljine 15 cm, u nju se ugrađuje okvir za poklopac prečnika
600 mm. Poklopac je nosivosti 250 kN. Beton koji se ugrađuje u ploče je MB30. Plan armature sa
specifikacijom je dat u grafičkim prilozima.
Opšti uslovi izvođenja radova
Predviđa se primena plastičnih cevi od PVC-a i PE za radni pritisak od 10 bara. Cevi se isporučuju dužine
od 6 m. Spajanje PVC cevi je sa naglavkom i gumicom, a PE cevi sa PP spojnicama (tzv. plastične brze
spojnice). Potreban broj i vrsta fazonskih komada kao i njihov položaj je dat u grafičkim prilozima Glavnog
projekta br. 31-1G/2014.
Prilikom kopanja rova prvi slojevi humusa, ili ako se radi o tvrdom materijalu (asfalt, beton i sl.) odbacuju
se na jednu stranu, a zemljani materijal iz dubine na drugu stranu. Odbacivanje iskopane zemlje iz rova
treba odbaciti samo na suprotnu stranu od kolovoza, kako bi se obezbedilo nesmetan tok saobraćaja.
Predviđeno odbacivanje materijala je na razdaljinu od 1 m, kako bi se obezbedio prolaz i zaštitio rov od
obrušavanja. Iskop rova, pri ukrštanju sa drugim instalacijama i pri nailasku na prepreke (energetski
kablovi, TT kabel, temelji stubova i dr.), se predviđa ručno i jako pažljivo. Predviđena trasa vodovodne
mreže je u zelenom pojasu i odmaknuta je od paralelnih vodova ostalih komunalnih infrastrukturnih
objekata. Ukrštanje pojedinih komunalnih instalacija potrebno je izvršiti prema važećim propisima i
normativima.
Ležište za polaganje cevi u rov mora biti tako fomiran da cevovod ne bude podvrgnut neravnomernom
sleganju. Polaganje cevi u rov treba vršiti u svemu prema preporukama proizvođača cevi i u svemu prema
datim grafičkim prilozima u Glavnom projektu br. 31-1G/2014 odnosno prema Lokacijskim uslovima.
Potrebno je naglasiti da sve metalne delove i zavrtnjeve sa maticama koje se ugrađuju, obavezno treba
zaštititi protiv korozije nekim od raspoloživih antikorozivnih zaštita (premaza).
Nakon izvršenih kompletnih montažnih radova (izrađeni spojevi, postavljeni anker blokovi i dr.) na celoj
dužini se vrši delimično zatrpavanje tako da spojevi ostanu nezatrpani. Ovim zatrpavanjem se vrši zaštita od
naknadnog oštećenja ugrađenog cevovoda. Zatrpavanje se vrši probranim materijalom (izvađeno kamenje,
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korenje i dr.) iz iskopa u slojevima od 20 - 30 cm, koji se prikladnim ručnim alatom nabija oko cevi.
Nabijanje nasutog materijala iznad cevi se može vršiti ručno ili pak mašinski uz strogo vođenje računa da se
cev ne ošteti. Nabijanje je potrebno vršiti do zbijenosti okolnog terena da bi se izbeglo sleganje cevovoda u
toku eksploatacije. Izgrađeni vodovod se pre zatrpavanja spojeva zemljanim materijalom obavezno ispituje
na probni pritisak. Ispitivanje cevovoda sa svim pripadajućim elementima (armature, fazonski komadi,
spojke) treba vršiti prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima iz kataloga proizvođača cevnih
materijala. Mesta spajanja na cevovodu se zatrpavaju tek posle uspešno završenog ispitivanja na probni
pritisak.
Betonske kućne prilaze, putno zemljište, putne objekte i trotoare treba dovesti u ispravno stanje ukoliko su
oštećeni prilikom izvođenja vodovodne mreže obuhvaće ovim projektom, tako da u potpunosti obezbeđuje
prvobitnu funkciju (bankina, odvod atmosferske vode i dr.)
Bezbedan saobraćaj i pristup svim objektima u toku izvođenja svih radova na izgradnji vodovodne mreže
potrebno je obezbediti odgovarajućom signalizacijom.
Deonica vodovodne mreže se pre puštanja u rad ispira od nečistoća i dezinfikuje. Detaljan opis ovih
postupaka je dat u Glavnom projektu br. 31-1G/2014.
Sve radove, koji se predviđaju na vodovodnoj mreži uraditi u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu
radova i prema opisima u tekstualnom delu predmera.
NAPOMENA:
Predmer radova je određen Glavnim projektom, koji je izrađen od strane Zavoda za vodoprivredu Subotica,
Trg Lazara Nešića 9a.
Uvid u Glavni projekat se može izvršiti na adresi Glavni trg 1, Senta (“Gradska kuća“), kancelarija broj 72,
II sprat.

PONUĐAČ
Mesto i datum
M.P.

________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
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ОБРАЗАЦ број 8
СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО СУПОНУЂАЧА

Р.б.

Назив објекта
Скраћени назив и локација

Инвеститор и лице за контакт (уписати и
телефонски број)

1.

2.

3.

4.

5.

НАПОМЕНА: Изјаве Инвеститора, Потврде крајњег корисника, (Образац бр.10 и бр.11), и
Употребне дозволе или Записнике о примопредаји приложити за све објекте са списка.
Уколико понуђач има већи број референци за радове који су предмет набавке од назначеног
на овом обрасцу, исти треба да фотокопира у одговарајућем броју примерака.

Датум_________________

М.П.

Потпис
____________
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ОБРАЗАЦ број 9
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОКОНЧАНИХ СИТУАЦИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ СА СПИСКА
РЕФЕРЕНЦИ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 404-1-01-3-3/2015-03-IV

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОКОНЧАНИХ СИТУАЦИЈА
ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ СА РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ
Ред.
бр. из
Обрасца
8.

Заводни број и
датум ситуације

Назив објекта

Вредност окончане ситуације
са ПДВ-ом
(у динарима)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

УК УПН О:

Словима:
име и презиме овлашћеног лица

Датум:

Потпис:
Печат понуђача:

НАПОМЕНА: Фотокопије наведених окончаних ситуација доставити у прилогу овог
обрасцa.
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ОБРАЗАЦ број 10
ИЗЈ АВА
ИНВЕСТИТОРА

Инвеститор
___________________________________________________________________________
Изјављује да је објекат _______________________________________________________
(уписати назив објекта из Обрасца број 8.)

извело _____________________________________ (назив и седиште Извођача радова)

Сви радови су изведени успешно, у оквирима уговореног квалитета и уговореног рока,
те није било реализације уговорених казни по било ком основу, или другог спора по
овом уговору.
Ова Изјава се даје ради подношења понуде Понуђача за изградњу водне мреже у
улицама Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у
Сенти, као потврда референце понуђача и у друге сврхе се не може користити.

НАПОМЕНА: према потреби овај прилог се може умножавати фотокопирањем
преузетог обрасца.

За Понуђача

За Инвеститора

М.П.

М.П.

_____________________
потпис одговорне особе

_____________________
потпис одговорне особе

Датум __________________
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ОБРАЗАЦ број 11

ПОТВРДА
КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА ОБЈЕКТА СА РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ

Крајњи корисник__________________________________________________________
потврђује да је објекат ______________________________________________________,
(уписати назив објекта из Обрасца број 8)

који је извело ________________________________(назив и седиште Извођача радова)
у експлоатацији и употреби од _____________ (уписати датум), и у протеклом периоду
није било проблема због начињених пропуста у изградњи нити поправки и
интервенција од стране извођача у гарантном року.
Ова Потврда се даје ради подношења понуде Понуђача за изградњу водне мреже у
улицама Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у
Сенти, као потврда референце понуђача и у друге сврхе се не може користити.

НАПОМЕНА: према потреби овај прилог се може умножавати фотокопирањем
преузетог обрасца.

За Понуђача

За крајњег корисника

М.П.
____________________
потпис одговорне особе

М.П.
_______________________
потпис одговорне особе

Датум __________________
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ОБРАЗАЦ број 12
Број: 404-1-01-3-3/2015-03-IV
МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ФРУШКОГОРСКА,
ПОШТАНСКА (ДЕО) И ГРОФА ЛАЈОША БАЋАЊИЈА (ДЕО) У СЕНТИ
Закључен дана _________2015. године између:
1. ОПШТИНЕ СЕНТА, са седиштем у Сенти, Главни трг број 1., ПИБ: 102692306, матични број:
08038490 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа Председник општине Сента, Рудолф Цегледи,
дипл.инг.грађ., с једне стране и
2. _______________________, са седиштем у ____________, улица ___________________, број _____
ПИБ: ______________, матични број: ________________које заступа ______________________ (у даљем
тексту: Извођач радова) с друге стране.
Подизвођачи:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет уговора је извођење радова на изградњи водне мреже у улицама Фрушкогорска,
Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти, јавна набавка број 404-1-01-3-3/2015-03IV, и то према Понуди Извођача радова бр. ______ од _________2015. године, која чини саставни део
овог уговора.
II OБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, изведе стручно и квалитетно у свему
према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту
врсту посла.
Извођач радова се обавезује да изводи радове и користи материјале и опрему одговарајућег квалитета,
који одговарају стандардима Републике Србије и у складу су са техничким захтевима Наручиоца и
правилима струке, у свему према Понуди описаној у члану 1. овог уговора, која чини његов саставни
део.
Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, у целости изведе у року од _____
календарских дана од дана увођења у посао.
Продужење рока могуће је само услед настанка више силе (поплава, пожар, земљотрес и сл.) и о томе се
сагласе обе уговорне стране.
Извођач радова је дужан да најкасније 5 дана од дана настанка околности више силе, из предходног
става овог члана, писмено о томе обавести Наручиоца и поднесе Захтев за продужење рока.
Уколико писмено обавештење о наведеним околностима и Захтев за продужење рока изостану,
продужење рока неће бити признато Извођачу радова.
Члан 4.
Потписивањем овог уговора, Извођач радова прихвата све услове под којим ће се изводити радови, као
што су локација, приступ локацији, могућност нормалног извођења радова и по том основу не може
тражити било какве промене Уговора.
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Извођач радова потписом овог уговора изјављује да је упознат са пројектно-техничком документацијом
на основу које се изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.
Извођач радова нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може, без претходне
писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте.
Наручилац има право да мења пројектно-техничку документацију у складу са важећим прописима.
Извођач радова је дужан да извршене измене пројектно-техничке документације прихвати и по истима
поступа.
У случају измене пројектно-техничке документације Извођач радова има право да писмено затражи
продужење рока, под условом да извршене измене по свом обиму битно утичу на рок извођења радова
по овом уговору.
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење градилишта, тако што ће предузети све потребне
мере за безбедност радова, суседних објекта, материјала, саобраћаја, околине и заштите животне
средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те
да сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште заштите и сигурности свих радника и
трећих лица током извођења радова, као и да пријави отварање градилишта надлежној инспекцији рада.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси сву насталу
штету.
Члан 6.
Извођач радова је дужан да уредно и по прописима води градилишну документацију, књигу инспекције,
грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од
надзорног органа и одговорног руководиоца радова.
Члан 7.
Извођач радова је дужан да, у оквиру уговорене цене, нарочито изврши и следеће радове, без посебне
надокнаде:
1) да изради Динамички план извођења радова и достави га Наручиоцу,
2) да изради Пројекат за привремено регулисање саобраћаја за време трајања радова и да га достави
надлежном управљачу путева ради добијања Решења о привременом регулисању саобраћаја,
3) да постави и одржава привремену, радну саобраћајну сигнализацију за време извођења радова, у
складу са одобреним пројектом,
4) да обезбеди дозволу - Решење о раскопавању на јавној површини,
5) да спроведе одговарајуће мере заштите на раду и пријави отварање градилишта Инспекцији заштите
на раду,
6) да на градилишту постави таблу која мора садржати информације у склaду са Законом,
7) да прибави решење или мишњење надлежног одељења Општинске управе о месту депоновања вишка
земљаног материјала и шута са градилишта,
8) да благовремено достави Наручиоцу Решења о именовању одговорних извођача радова, који ће бити
ангажовани на терену,
9) да изврши потребно осигурање постојећих инсталација, које се налазе у пројектно-техничкој
документацији, изводу из катастра и на терену, те да у случају оштећења истих, својом кривицом,
изврши квалитетно и правовремено довођење инсталација у првобитно стање из сопствених средстава,
10) да о свом трошку обезбеди дозволе за прилаз, заустављање и паркирање опреме, механизације и
осталих врста возила, које се односе на предметно градилиште,
11) да уредно доставља Наручиоцу атесте за уграђене материјале и опрему, као и да изврши сва
потребна испитивања материјала (геомеханичка, геотехничка и лабораторијска) по налогу Надзорног
органа,
12) да по завршетку радова, уклони све привремене објекте, депоније материјала, механизацију, шут и
отпатке,
13) да отклони све недостатке по записницима комисије за технички преглед и изврши примопредају
изведених радова у року који је дат у записнику,
14) да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке који би се појавили у гарантном року,
15) да отклони све штете које би евентуално нанео током грађења постојећим инсталацијама, објектима,
саобраћајницама, јавним површинама и трећим лицима,
16) да, у случају, оправданог и привременог прекида радова о свом трошку обезбеди градилиште и
радове од пропадања.

Страна 39 од 44

III ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац се обавезује да:
1) Извођачу радова преда Решење о грађевинској дозволи и Потврду о пријави радова,
2) Извођачу радова преда техничку документацију за извођење радова,
3) именује надзорне органе и о томе писмено обавести Извођача радова,
4) по пријему обавештења о завршетку радова поднесе захтев за технички преглед.
Члан 9.
Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, без обрачунатог ПДВ-а износи _____________________
динара, односно ______________________ динара са ПДВ-ом.
Назначени износ Наручилац радова ће уплаћивати на рачун бр. ________________________________ код
Банке _____________________________, на начин како је то одређено у члану 10. овог уговора.
Вредност изведених радова, по окончаној ситуацији, ће се израчунавати на основу стварно изведених
количина радова, из оверених обрачунских листова грађевинских књига, и по прихваћеним јединичним
ценама из понуде Извођача радова, описане у члану 1. овог уговора.
Јединичне цене из Понуде Извођача радова су фиксне до завршетка извођења радова.
У цену су укључени сав помоћни материјали, радна снага и друго што је неопходно за реализацију
предмета уговора.
Извођач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе радове, без обзира на евентуални
вишак или мањак ставрно изведених радова, у односу на уговорене количине предметних радова из
члана 1. овог уговора.
Члан 10.
Наручилац се обавезује да ће радове из предмета овог уговора, платити Извођачу радова у року од
најдуже 45 календарских дана од дана оверене окончане ситуације.
IV ГАРАНТНИ РОК
Члан 11.
Уговорне стране су се споразумеле да гарантни рок за квалитет изведених радова износи 730
(седамстотридесет) каленарских дана и почиње да тече од дана издавања употребне дозволе.
У случају недостатака откривених у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о томе обавести
Извођача радова у року од 5 дана од откривања недостатака.
Извођач радова се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку отклони све
недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења од стране Наручиоца.
Уколико Извођач радова не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац задржава право да на
терет Извођача радова ангажује другог извођача радова за отклањање предметних недостатака.
V СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач радова приликом закључења овог уговора, као
средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу:
1. соло бланко меницу за добро извршење посла, регистровану у Регистру меница Народне банке
Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана
дуже од уговореног рока за завршетак радова и картон депонованих потписа, која ће се уновчити у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором;
2. соло бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану у Регистру меница
Народне банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком
важности 10 дана дуже од уговореног гарантног рока и картон депонованих потписа, која ће се уновчити
у случају да не изврши обавезу отклањања грешака које би могле да умање могућност коришћења
предмета уговора у уговором утврђеном гарантном року.
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VI РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Уговор се раскида писменом изјавом Наручиоца која се доставља другој уговорној страни и сматра се
раскинутим даном пријема писмене изјаве.
У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида, и то:
1. ако Извођач радова не изводи радове у складу са понудом из члана 1. овог уговора;
2. ако Извођач радова изводи радове неквалитетно;
3. ако Извођач радова не изврши радове у уговором предвиђеном року;
4. ако Извођач радова не поступа по налозима надзорног органа;
5. ако Извођач радова из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
6. ако Извођач радова ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.
У случају раскида уговора из става 2. овог члана кривицом Извођача радова, Наручилац ће реализовати
средство финансијског обезбеђења предвиђено чланом 12. тачка 1. овог уговора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у следећим случајевима:
1. ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;
2. ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору.
Извођач радова може раскинути уговор:
1. ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе;
2. ако Извођач радова без своје кривице дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.
Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења као и закључењем споразума о обостраном
раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим
поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача радова.
У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања,
као и да Наручиоцу преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се Закон о планирању и изградњи, Посебне
узансе о грађењу и други прописи из области која је предмет овог уговора.
Члан 15.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се споразумом, у супротном
надлежан је стварно и месно надлежни суд према седишту Наручиоца.
Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 3 (три) за Наручиоца, а 3 (три) за
Извођача радова.
ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАРУЧИЛАЦ

___________________

________________________
Рудолф Цегледи,
Председник општине Сента

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
Понуђач, у знак прихватања модела Уговора, мора попунити сва празна места, потписати и
оверити печатом сваку страну Уговора. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

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

Потпис овлашћеног лица

________________________

М.П.
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012
и 14/2015), као понуђач ______________________________________ (назив понуђача)
дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну
набавку радова - Изградња водне мреже у улицама Фрушкогорска, Поштанска
(део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти, број 404-1-01-3-3/2015-03-IV, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица

_______________________

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке радова - Изградња водне мреже у улицама
Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти, број
404-1-01-3-3/2015-03-IV, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум:__________________
Потпис понуђача

_________________
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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