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Број: 404-1-01-3-19/2014-03-IV
Датум: 06.08.2014. године
СЕНТА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(“Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
ПО-164/2014 од 06.08.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број
ПО-164-1/2014 од 06.08.2014. године, припремљена је конкурсна документација за јавну
набавку радова у вези изградње бунара B-1/II/11 на водозахвату Југ у Сенти.
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.
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 ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са конкурсном
документацијом, Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 404-1-01-3-19/2014-03-IV је набавка радова у вези изградње
бунара B-1/II/11 на водозахвату Југ у Сенти, шифра из општег речника 45262220 – Бушење
бунара за воду
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”, “Набавка радова у вези изградње бунара B-1/II/11 на водозахвату Југ у Сенти“, на
адресу Главни трг 1, 244000 Сента. На полеђини коверте читко написати назив, број
телефона и адресу понуђача. Понуђач понуду подноси лично предајом у писарници или
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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 15.09.2014. године до 12,00 часова.
1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 15.09.2014. 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 10 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
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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.
У складу са чланом 18. Закона о јавним набавкама Републике Србије, понуда се може
доставити и на страном језику у делу који се односи на доказивање понуђених техничких
карактеристика, квалитета и техничку документацију, и то на енглеском језику. Наручилац
задржава право да, уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде
требало да буде преведен на српски језик одреди понуђачу примерен рок у којем је дужан да
изврши превод тог дела понуде, који треба да буде оверен од стране судског тумача. У
случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском
језику.
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. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању,
дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери
печатом. 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
ОБРАЗАЦ број 3 - Подаци о сваком понуђачу из групе понуђача
ОБРАЗАЦ број 4 - Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
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 - Модел уговора о јавној набавци
ОБРАЗАЦ број 9 - Образац трошкова припреме понуде (подношење овог обрасца није
обавезно)
ОБРАЗАЦ број 10 - Изјава о независној понуди
ОБРАЗАЦ број 11 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа
ОБРАЗАЦ број 12 – Записник о извршеном обиласку локације извођења радова
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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 – Набавка радова у вези изградње бунара B1/II/11 на водозахвату Југ у Сенти, 404-1-01-3-19/2014-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова у вези изградње бунара B1/II/11 на водозахвату Југ у Сенти, 404-1-01-3-19/2014-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка радова у вези изградње бунара B1/II/11 на водозахвату Југ у Сенти, 404-1-01-3-19/2014-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова у вези изградње
бунара B-1/II/11 на водозахвату Југ у Сенти, 404-1-01-3-19/2014-03-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, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 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
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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, као и додатне услове под тачком
II.1. a) i б) конкурсне документације. Додатне услове из тачке II.1. в)., II.2.,3. и 4. понуђачи
испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке. 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 ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА,
КВАЛИТЕТА, МЕСТА, НАЧИНА И МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
10.1. Начин и услови плаћања
За изведене радове Извођачу радова ће се вршити плаћање у року до 45 дана од дана
испостављене и оверене ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун истог.
10.2. Захтев у погледу квалитета
Понуђач –извођач радова, се обавезује да све радове изведе савесно и квалитетно, у складу
са правилима струке, а према постојећој документацији, датим техничким условима, према
обострано прихваћеним техничким условима из тендерске документације, као и важећим
прописима за коришћену врсту опреме и радова.
Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, у складу са законским прописима,
спроведе све прописане мере заштите на раду, као и да благовремено и целовито преузима
мере за безбедност грађана суседних објеката и околине.
10.3. Захтеви у погледу места, начина и рока извођења радова
Место извођења радова на водозахвату Југ у Сенти.
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Рок за отпочињање радова је одмах по потписивању уговора.
Рок извршења радова: у року до 60 календарских дана. Рок за извршење радова се може
мењати само у случају више силе (рат, земљотрес, поплаве, ниске температуре, ниже од -5
°C) и друге природне непогоде и догађања чије се наступање није могло унапред
предвидети.
10.4. Гаранција за изведене радове
Гаранција за квалитет радова износи 2 године од дана примопредаје радова између Извођача
радова и Наручиоца радова, што ће се констатовати записником.
10.5. Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.
11. ВАЛУТА
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
У цену су укључени цена извођења радова, сав помоћни материјали, радна снага и све друго
што је неопходно за реализацију предмета јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
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:
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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 60 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
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 завршетак 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
уговореног 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 завршетак 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
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ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног 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
Заинтересовано лице 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
заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном
облику и да истовремено ту 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. 404-1-01-3-19/2014-03IV.
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.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
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
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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 “најнижа
понуђена цена”.
Наручилац ће, у случају да пристигну две или више понуда са истом понуђеном ценом,
доделити уговор оном понуђачу који је први поднео своју понуду.
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. 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 најкасније 7 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 10
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
80.000,00 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 80.000,00
динара.
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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 80.000,00. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
3. Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења.
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

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у отвореном поступку одређени су у складу са чланом 75. став
1. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. став 1. Закона подносилац
понуде доказује достављањем доказа из члана 77. Закона, односно доказа из чланова 21, 22
и 23 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова, а у свему у складу са конкурсном
документацијом.
I. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ - Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75.
ЗЈН
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар
Доказ за правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда (без обзира на датум издавања извода). Овај доказ
подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из одговарајућег регистра (без обзира на датум издавања извода) Овај доказ подносилац
понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
Напомена: Сходно члану 8. и 12. Закона о регистрацији привредних субјеката, Агенција за
привредне регистре је надлежна да води регистрацију привредних субјеката и издаје извод
о регистрованом податку.
2) Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
Доказ за правна лица:
а) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
б) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
суда у Београду;
в) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта.
Ако је више законских заступника - за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.
(докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда).
Доказ за предузетнике: - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се
поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта (не старија од два
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месеца пре дана отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
Доказ за физичка лица: - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се
поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта (не старија од два
месеца пре дана отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за
подношење понуда
Доказ за правна лица: Потврда Агенције за привредне регистре или потврда привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности (не старије од два
месеца пре дана отварања понуда издате након објављивања позива за подношење понуда).
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача.
Доказ за предузетнике: потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности (не старије од два месеца пре дана отварања понуда издате након објављивања
позива за подношење понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче,
односно достављају сви чланови групе понуђача.
Доказ за физичка лица: потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова (не старија од два месеца пре отварања понуда издате након
објављивања позива за подношење понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
Напомена: Чланом 46. Закона о регистрацији привредних субјеката прописано је да
Агенцији за привредне регистре уз регистрациону пријаву забране обављања делатности
привредног субјекта, надлежни орган који је донео одлуку о забрани као и заинтересовано
лице прилаже оверени препис извршне одлуке. У складу са чл. 12. Закона Агенција издаје
потврду.
4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
Доказ за правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца пре дана отварања
понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача.
Доказ за предузетнике: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца пре дана отварања
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понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача.
Доказ за физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца пре дана отварања
понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача.
Напомена: Сходно члану 161. Закона о општем управном поступку органи издају уверења,
односно друге исправе о чињеницама о којима воде службену евиденцију. Законом о
финансирању локалне самоуправе прописано је да јединици локалне самоуправе припадају
изворни приходи остварени на њеној територији и да јединица локалне самоуправе у
целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе остварене на њеној
територији.
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа
да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију.
5) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке
Овај услов се односи на дозволе надлежног органа које подносилац понуде мора да има пре
регистрације и почетка обављања одређене делатности, а у складу са чланом 4. став 2.
Закона о привредним друштвима. Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за
ову јавну набавку не постоји дозвола предвиђена посебним прописом те исту понуђач није
дужан доставити.
6) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона)
Доказ – Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова тачки
1.; 2.; 3; 4. и 6. овог обрасца, а доказ о испуњености услова из тачке 5. овог обрасца за део
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81.
ЗЈН
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у тачкама од 1.;
2.; 3.; 4. и 6. овог обрасца. Услов из тачке 5) овог обрасца дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
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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 о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу. Докази из тач. 2) , 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда. Докази из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда. На основу члана 79. Закона о јавним набавкама докази о испуњености услова могу
се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити
краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да понуђач који је
уписан у Регистар понуђача требало би да наведе овај податак, наводећи интернет
страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да је регистрован,
нити доставља доказе о испуњености осталих обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке, изузев важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју мора да
достави.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени овом
конкурсном документацијом, 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.
Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског
тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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II. Додатни услови
Додатни услови за учешће у отвореном поступку одређени су у складу са чланом 76. Закона
о јавним набавкама. Испуњеност додатних услова одређених у складу са чланом 76. Закона
подносилац понуда доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 2. Закона, а у
свему у складу са конкурсном документацијом. За предметну јавну набавку Наручилац
захтева следеће додатне услове од понуђача:
1) Финансијски капацитет:
а) да није исказао губитак у претходне три пословне године (2011., 2012. и 2013. године),
доказ: Извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре (уколико се
ради о заједничкој понуди овај доказ треба доставити и за све чланове групе понуђача);
б) да 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 јавних набавки (уколико се ради о
заједничкој понуди овај доказ треба доставити и за све чланове групе понуђача), 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);
в) да је у претходне 3 обрачунске године (2011, 2012 и 2013.) остварио приход у
минималном износу од 22.000.000,00 динара, доказ: образсци из Годишњих рачуна за 2011,
2012 и 2013 годину, обрасци Биланса стања, Биланса успеха и Анекс оверени од стране НБС
2) Пословни капацитет:
1) да је у претходне 3 обрачунске године (2011, 2012 и 2013) изградио најмање 4 бунара
преко 90 м реверсном методом са најбољим карактеристикама. Под најбољим
карактеристикама подразумевају се избушени бунари са највећом вредности добијеног
специфичног протицаја q (1/s/m). Наручилац ће израчунати средњу вредност специфичног
протицаја бунара према формули:
C = Ƹ (1/s/m)/4
Услов за успешну оцену квалитета бушења бунара је C > 7,01/s/m.
Доказ: Референц листа која се доказује на основу изјаве Извођача о постигнутим ефектима
на изради бунара, оверених од стране Инвеститора и Надзорног органа, изражена кроз
специфични протицај q (1/s/m). За сваки бунар у Изјави је потребно и доставити кратак опис
хидрогеолошких карактеристика терена кроз који је избушен бунар са тачним вредностима
његовог пречника и дубине;
2) да има уведен стандарде из области бушења бунара
а) систем квалитета SRPS ISO 9001:2008;
б) систем заштите животне средине SRPS ISO 14001:2007;
в) систем заштите на раду SRPSОHSAS 18001:2008;
Доказ: фотокопија сертификата;
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3) Кадровски капацитет:
да располаже са најмање 2 дипломирана инжењера геологије за хидрогеологију са личном
лиценцом број 492, запосленом на неодређено време од којих један има најмање 5 година
радног стажа
Доказ: фотокопије радне књижице са пријавом, а за дипломиране инжињере и фотокопија
тражене лиценце са потврдом о важењу;
4) Технички капацитет:
да располаже са потребним техничким капацитетом у сопственом власништву или у
подзакупу, и то:
1) бушаћа гарнитура за реверсно бушење (дубине бушења до 150 m, пречника бушења
до 1000 mm), с тим да поседује и резервну бушаћу гарнитуру;
2) прибор за изношење набушеног материјала пречника од 125 mm до око 150 mm, у
количини већој од 250 mm;
3) пераста длета (тропери и четворопери) пречника до 1000 mm;
4) компресорски строј који може обезбедити изношење набушеног материјала за
назначене дубине (од 100 m) ;
5) геофизичка и геоелектрична опрема за каротажна мерења у бунарској бушотини;
6) опрема и алати за манипулацију са бушаћим прибором и бунарском конструкцијом
током њене уградње у бунарску бушотину (витло -1 ком, прихватне шелне - 3 пара);
7) опрема за разраду и испирање бунарске конструкције (компресор, цеви, ињектор,
пакерски уређај);
8) опрема за извођење хидродинамичког теста (пумпа, потисни цевовод, протокомер,
шибервентил, цеви за одвод воде, песколов, мерач за мерење промена нивоа
подземних вода током теста);
9) помоћне машине и алате (ровокопач - 1 ком, дизалица - 1 ком, теретно возило – 1 ком
и путничко возило – 1 ком).
Доказ: фотокопија књиговодствене картице основног средства, или фотокопија пописне
листе или фотокопија уговора о купопродаји, уговора о закупу или други доказ којим је
могуће потврдити власништво/закуп, и то само за тражени технички капацитет.
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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 РАДОВА
Набавка радова у вези изградње бунара B-1/II/11 на водозахвату Југ у
Сенти,
Jавна набавка број: 404-1-01-3-19/2014-03-IV
ПОНУДА БРОЈ ____________________
Од_______________________________ 2014. године издата у _______________________
Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 60 дана)
Понуда се тражи у вези набавке радова на изградњи бунара B-1/II/11 на водозахвату Југ у
Сенти, према следећем:
I. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Место извођења радова на водозахвату Југ у Сенти.
II. ЦЕНА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: _______________________________ДИНАРА
ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: ______________________________ДИНАРА
III. ПОЧЕТАК РАДОВА
Понуђач је обавезан да предметне радове почне одмах након потписивања уговора.
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IV. РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Рок извршења радова: у року до 60 календарских дана. Рок за извршење радова се може
мењати само у случају више силе (рат, земљотрес, поплаве, ниске температуре, ниже од -5
°C) и друге природне непогоде и догађања чије се наступање није могло унапред
предвидети.
V. НAЧИН ПЛАЋАЊА
За изведене радове Извођачу радова ће се вршити плаћање у року до 45 дана од дана
испостављене и оверене ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун истог.
VI. ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ
Гаранција за квалитет радова износи 2 (две) године од дана примопредаје радова између
Извођача радова и Наручиоца радова, што ће се констатовати записником.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да изврши обилазак локације за извођење радова као и увид у главни
пројекат за извођење истих. Обилазак локације за извођење радова Понуђач може извршити
на лицу места извођења истих, а увид у главни пројекат на адреси 24400 Сента, Илије
Бирчанина број 2, и то сваког радног дана од 8,00-12,00 часова, контакт особа: Тибор
Корпонаи, e-mail adresa: anna@zenta-senta.co.rs. Понуђач je у обавези да пре увида, 2 дана
раније о томе обавести лице за контакт Наручиоца електронским путем. Понуђач је у
обавези да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове увидом у пројектну
документацију, како касније не би дошло до непредвиђених и накнадних радова.
О извршеном обиласку локације за извођење радова сачињава се записник који се потписује
од стране Понуђача и овлашћеног представника Наручиоца. Достављање записника о
обиласку локације за извођење радова представља саставни део конкурсне документације.
У слуачју да Понуђач не доставља записник о извршеном обиласку, његова понуда
неће се разматрати (Образац број 12).
ПОНУДУ ПОДНОСИМО
(заокружити одговарајуће и попунити)

а) самостално,
б) заједнички са ________________________ или
в) са подизвођачем______________________

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
М.П.

______________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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OBRAZAC broj 6
Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni
Nabavka radova u vezi izgradnje bunara B-1/II/11 na vodozahvatu Jug u Senti
Opis radova

R.
br.

Jedinica
mere

Količina

Jedinična
cena bez
PDV-a

Ukupna cena
bez PDV-a

D.1. Izrada bunarske konstrukcije
1.

2.

Transport bušaće garniture, bušaćeg alata i pribora od sedišta
izvođača do gradilišta - izvorišta vodovoda Jug u Senti.
Obračun paušalno
Priprema gradilišta - postavljanje bušaće garniture, razmeštaj
bušaćeg alata i pribora, ručni iskop dovodnog kanala, ugradnja i
izgradnja uvodne i zaštitne kolone i dr. U okviru ove pozicije
predvideti sve aktivnosti neophodne da se bunarska bušotina
izvede reversnim postupkom ispiranja i iznošenja nabušenog
materijala, uz upotrebu čiste vode kao fluida za bušenje kako je
opisano u pos 5 ovog Predmera. Pristupni put je onaj koji postoji a
u slučaju da bude problem oko dostaveopreme i materijala iste će
rešavati Investitor u svojoj režiji. Potrebnu količinu vode i struje
obezbeđuje Investitor u svojoj režiji a prema potrebi Izvođača.
Problem odvođenja iscrpljene vode tokom izrade i testiranja
predmetnog bunara rešavaće Investitor.
Obračun paušalno

3.

pauš.

Iskop kompenzacionih bazena – ukupna zapremina bazena treba
da iznosi min 100 m3. Predvideti održavanje bazena tokom
bušenja bunarske bušotine kao i dovođenje terena u prvobitno
stanje po završetku izrade bunara. O oblaganju bazena odlučuje
Izvođač. Bazene locirati tako da se obezbedi tok bušaćeg fluida od
min 35 m. Za potrebe izrade bunarske bušotine kopaju se dva
bazena. Za potrebe izrade bunarske bušotine u koju ce se
eventualno ugraditi zaštitna kolona izvesti poseban kompenzacioni
bazen.
Obračun paušalno

4.

pauš.

pauš.

Geoelektrična karotažna merenja po trostrukom karotažu (SP,
SEO, Gama) sa terenskom interpretacijom karotažnih krivih i
izradom Tehničkog izveštaja o sprovedenim geofizičkim
merenjima
u
tri
primerka.
U postupku terenske interpretacije karotažnih krivih i određivanja
elemenata bunarske konstrukcije, neophodno je prisustvo dipl.inž.
geofizike
i
dipl.inž.
hidrogeologije.
Elemente bunarske konstrukcije određuje predstavnik Stručnog
nadzora a ostali učesnici, ako se ne slažu sa predlogom, mogu
izdvojiti svoja mišljenja ali samo u Građevinskom dnevniku.
Obračun vršiti paušalno po kompletnom urađenom merenju i
datog izveštaja u tri primeraka.

pauš.
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5.

6.

Bušenje bunarske bušotine perastim dletom ili sličnom radnom
alatkom nominalnog prečnika od oko 900 mm reversnim
postupkom ispiranja i iznošenja nabušenog materijala uz upotrebu
isključivo čiste vode kao fluida za bušenje i to u intervalu od 0.00
– oko 94.00 m. Dubinu bušenja određuje Izvođač a u konačnom
obračunu će se prihvatiti ona koja bude šest metara ispod utvrđene
podine najnižeg akvifera koji se kaptira, odnosno, dva metra ispod
donje ivice taložnika.
Predstavnik Stručnog nadzora zadržava pravo da tokom bušenja
bunarske bušotine proveri gustinu i viskozitet bušaćeg fluida i da u
slučaju, da vrednosti ovih parametara nisu ispod dozvoljenih (g <
1.03 gr/cm3 ; C < 33), izda nalog za delimičnu ili potpunu zamenu
bušaćeg fluida. Za potrebe kontrole ovih parametara neophodno je
da Izvođač poseduje potrebnu opremu – areometar i Maršov levak.
Tokom bušenja bunarske bušotine kontinualno uzimati uzorke
nabušenog materijala i to na svakom metru bušotine. Otežani fluid
može se koristiti samo u slučaju spasavanja bušaćeg pribora a
nikako za nastavak bušenja.
Obračun po m' izbušene bušotine.

m'

94.00

U izbušenu bunarsku bušotinu ugraditi sledeću bunarsku
konstrukciju:
Obračun po m' ugrađenih elemenata filtra.
*taložnik, čelična cev prečnika Č.C. 273x7.1 mm u intervalu 92 88 m
m'
4.00
*filter II, prečnika 273x7.1 mm, slotirani, otvora na situ od 0,6
mm u intervalu 88 - 80 m,
m'
8.00
*filter I, prečnika 273x7.1 mm, slotirani, otvora na situ od 0,4 mm,
u intervalu 80 - 73 m,
m'
7.00
Napomena:
Potencijalni Izvođač može ponuditi i neki drugi typ filtera ali on mora ispuniti sve zahteve u smislu veličine otvora,
propusne moći i statičkih performansi. O eventualnom prihvatanju nekog drugog predloga, obavezno konsultovati
predstavnika Stručnog projektantsko-izvođačkog nadzora. Segmenti filterskog dela konstrukcije treba da budu u
kombinaciji dužina od 2000 i 3000 mm. Otvori na PVC situ biće određeni u zavisnosti od nabušenog profila u
intervalima zaleganja potencijalnog kompleksa. Očekuje se da otvori na situ treba da budu kombinacija otvora od 0.6 i
0.4 mm i to 8.0 m sa otvorima od 0.6 mm, a 7.0 m sa otvorima od 0.4 mm. Apeluje se na Izvođača da na gradilište
dopremi oko 10 - 15% više filtera i “punih” cevi obzirom da je gornji predlog dat na osnovu prognoznog litološkog
preseka.
*nadfilter II, čelična cev prečnika Č.C.273x7.1 mm u intervalu 73
do 37 m
m'
36.00
*konusni prelaz sa prečnika Č.C.273 na 323,9 mm u intervalu 37
do 35,5 m
m'
1.50
*nadfilter I, čelična cev prečnika Č.C.323,9x7.1 mm u intervalu
35,5 do +0,5 m
m'
36.00
Napomene:
Sve pune cevi (taložnik, konusni prelaz i nadfilteri) kao i osnovne cevi filterskih delova konstrukcije, moraju biti
propisno, antikorozivnim sredstvom zaštićene. Razmotriti mogućnost izvođenja neke druge antikorozivne zaštite osim
bitumenizacije posebno za unutrašnji deo nadfiltera poslednjih 30-ak metara. Tokom ugradnje bunarske konstrukcije
obezbediti stalno prisustvo stručnog predstavnika bravarske radionice koji će svojim potpisom u Građevinski dnevnik
garantovati da su sve bravarske aktivnosti korektno sprovedene. Predstavnik Stručnog projektantsko-izvođačkog
nadzora zadržava pravo da sve ono što se izrađuje u bravarskoj radionici Izvođača pregleda tokom izrade, a pre
dopreme na radilište. O dinamici radova u radionici blagovremeno obaveštavati predstavnika Stručnog nadzora.
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7.

8.

Centralizeri – priprema, transport i ugradnja četiri seta centralizera
za nominalni prečnik bunarske bušotine od oko 900 mm.
Centralizeri će se postaviti po jedan set u delu taložnika, jedan u
delu nadfiltera II, i dva u zoni nadfiltera I. Voditi računa o
relevantnim prečnicima. Centralizere (po četiri komada u svakom
setu) izraditi od bešavnih čeličnih cevi odgovarajućeg prečnika.
Tokom ugradnje strogo voditi računa o orijentaciji centralizera.
Obračun po komadu ugrađenog seta centralizera.

kom.

4

Obračun po m' ugrađenog zasipa.

m'

36.00

Nabavka, transport i ugradnja glinenog tampona od
prefabrikovane bentonitske gline koja ima koeficijent bubrenja
veći
od
2
(dva)
u
intervalu
od
58.0–52.0m.
Obavezno dostaviti sertifikat o glinenom materijalu koji će biti
ugrađen i to naročito o koeficijentu bubrenja i mineralnom
sastavu! Procena je da će za potrebe izrade ovog tampona biti
neophodno oko pet tona prefabrikovane gline (typ “Vlaško polje”)
Obačun po m' izrađenog tampona.

m'

6.00

Nabavka, transport i ugradnja zasipa - kvarcnog granulata d = 1 –
3 i d = 1 - 4 mm u intervalu od oko 94.0 – oko 58.0 m.
Karakteristike zasipa: čestica <1.00mm do 5% a čestica većih od
4, odnosno, 3 mm do 5%. O visinama zasipanja odlučuje
predstavnik Stručnog nadzora na samom terenu nakon
determinacije nabušenog materijala i terenske interpretacije
karotažnih krivih. Pre početka unošenja zasipa na radilište
dopremiti graduisanu traku za merenje dostignutih visina zasipa.
Za dopremljeni kvarcni granulat dostaviti predstavniku Stručnog
nadzora sertifikat o granulometrijskom i mineralnom sastavu
dopremljenog materijala.
Tokom unošenja zasipa obezbediti dovoljan broj radnika kako bi
unošenje zasipa teklo apsolutno kontinualno. Procena je da ih u
smeni treba biti najmanje šest. Sve dok ovaj uslov ne bude
ispunjen, neće se dozvoliti početak ugradnje, po cenu da se
bunarska bušotina sruši. Ugradnju zasipa izvesti strogo prema
uputstvima predstavnika Stručnog nadzora! Pre početka ugradnje
zasipa obavezno proveriti visinu taloga u bun. bušotini i ona mora
biti ispod donje ivice taložnika.

9.

10.

Nabavka, transport i ugradnja zapune od građevinskog šljunka u
prstenasti međuprostor iznad glinenog tampona u intervalu od 52.0
– 0.0 m. Sa unošenjem ovog materijala u prstenasti međuprostor
završiti pre završetka mehaničke razrade.
Napomena:
Sav dopremljeni materijal, predviđen za ugradnju u izvedenu bunarsku bušotinu, pre ugradnje odložiti i zaštititi tako
da u tom međuvremenu ne dođe do bakteriološke kontaminacije istog. Primopredaja novoizgrađenog bunara neće biti
izvršena sve dok zahvaćena voda iz ovog bunara ne bude bakteriološki ispravna.
Obračun po m' izrađene zapune.

m'

52.00
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11.

Mehanička razrada i ispiranje bunara air-liftom sa i bez pakera u
trajanju od oko 25 sati (neto). Proticaje tokom trajanja razrade,
tehnologiju i dinamiku razrade određuje predstavnik Stručnog
nadzora na samom terenu u zavisnosti od faktičkih uslova. Stručni
predstavnik Izvođača, ako se ne slaže sa tehnologijom razrade
koju je odredio predstavnik Stručnog nadzora, može u
Građevinskom dnevniku izdvojiti svoje mišljenje. Za ovako
projektovanu tehnologiju mehaničke razrade neophodno je da
ukupna dužina pakerskog uređaja iznosi
2.00 m.
U slučaju da Izvođač nametne svoju tehnologiju mehaničke
razrade ili neke njene delove, Nadzor zadržava pravo da izdvoji
svoje mišljenje i prezentuje ga u Građevinskom dnevniku.
Obračun prema stvarno potrošenom vremenu na razadi bunara.

12.

čas

25.00

Po završetku mehaničke razrade, u bunarskoj konstrukciji
sprovesti postupak hemijske razrade u smislu tretiranja filterske i
prifilterske zone bunara rastvorom natrijum tripolifosfata u cilju
odstranjivanja svih zaostalih koloidnih čestica. Ovaj postupak ima
sprovesti specijalizovana radna organizacuja za ovu vrstu posla.
Ovaj postupak će se smatrati validnim ako se njime postignu neto
efekti od 10 i više % koji će biti valorizovani kontrolnim testom u
režiji Izvođača uz stalan stručni nadzor. Valorizacija će se izvršiti
na bazi analize smanjenja parazitskih gubitaka.
Napomena:
Ovaj postupak će se izvesti po završetku Osnovnog testa crpenja i uzimanja reprezentativnih uzoraka za fizičkohemijska i bakteriološka određivanja. Na osnovu dobijenih rezultata stručna lica Investitora odlučiće o neophodnosti
ovog postupka.
Obračun paušalno.

13.

14.

Opitno crpenje po višestepenom hidrogramu u trajanju od 44 sata
(neto). Početne i granične hidrodinamičke uslove definiše
predstavnik stručnog nadzora. Proticaje u svakom od sniženja,
mesta merenja promena NPV tokom trajanja opita kao i dinamiku
merenja, takođe, određuje predstavnik Stručnog nadzora u skladu
sa
faktičkim
uslovima
na
samom
terenu.
Tokom trajanja opita crpenja obavezno koristiti Tomsonov preliv
kao peskolov za utvrđivanje eventualnog sadržaja peska u
zahvaćenoj vodi.
Obračun prema trajanu probnog crpenja.

pauš.

čas

44.00

Pri kraju poslednjeg sniženja tokom trajanja Osnovnog opita
crpenja, uzeti uzorak podzemne vode i izvršiti analiziranje istog
po
skraćenom
postupku
na
makro
komponente.
U isto vreme uzeti uzorak vode i izvršiti određivanja
bakteriološkog sastava kako bi se potvrdila bakteriološka
ispravnost vode i time stekao jedan od osnovnih uslova za
primopredaju bunara između Izvođača i Investitora.
U slučaju da zahvaćena voda pri kraju trećeg sniženja u okviru
Osnovnog testa ne bude bakteriološki ispravna, Izvođač se
obavezuje da će zamenu vodenog stuba u bunaru, ispiranje i
tretiranje agensima vršiti sve dok zahvaćena voda ne bude
bakteriološki ispravna u smislu važećeg Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za piće.
Obračun vršiti paušalno po dostavljenoj pozitvnoj analizi.

pauš.
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15.

Izrada i postavljanje zaštitne bunarske kape za nominalni prečnik
zaštitne bunarske cevi Č.C. 323,9 x7.1mm. Bunarsku kapu
obezbeđuje izvođač.
Obračun paušalno.

16.

pauš.

Izrada Tehničkog izveštaja o karakteristikama izvedenog bunara
kao i Elaborata o hidrodinamičkim karakteristikama predmetnog
bunara neophodnih za njegovo opremanje i uvođenje u
eksploataciju. Dokumentaciju izraditi u tri primerka.
Napomena: Investitor će sa svoje strane izraditi svoju predmetnu Tehničku dokumentaciju te ako se parametri režima
eksploatacije budu značajno razlikovali, zadržava pravo da Tehničku dokumentaciju Izvođača podvrgne eksternoj
tehničkoj kontroli.
Obračun po kompletnom isporučenom izveštaju u tri primeraka.
pauš.
D.1. Ukupno izrada bunarske konstrukcije:
Napomene:
• Pod filtrom typ-a “slotirani” podrazumeva se čelična cev prečnika 273 mm koja je na dužini od, na primer, 3000 mm
šlicovana sa 119 otvora (dimenzije otvora 200 x 30 mm) čime je postignuta osnovna propusnost od preko 27 %. Na
ovako perforiranu cev navareno je 14 uzdužnih šipki prečnika 10 mm. Preko ovako formirane konstrukcije postavljeno
je PVC sito određenih tehničkih karakteristika. Završni deo ovako formiranog filtra predstavljaju namotaji
pocinkovane žice debljine 3 mm sa korakom od oko 30 mm.
• Potencijalni izvođač može ponuditi i neki drugi typ filtera ali on mora ispuniti osnovne konstruktivne i tehničke
karakteristike kako bi se u njemu mogli nesmetano vršiti svi vidovi razrade kao što su razrada air-liftovanjem sa i bez
pakera, klipovanje i sl.
• Kao početak radova smatraće se dan kada se bušaća garnitura doseli na radilište a kraj kada se završi praćenje
povratka nivoa u okviru Osnovnog testa crpenja. U ovom periodu se i vodi Građevinski dnevnik.
• Garantni rok traje najmanje dve godine a počinje datumom zvanične primopredaje bunara između Izvođača i
Investitora. Garancija se daje na eksploatacione karakteristike bunara, bunarsku konstrukciju i kvalitet zahvaćene
vode. U prvom redu se isključuje, tokom trajanja garantnog roka, bilo kakva pojava i sadržaj peska u zahvaćenoj vodi.
Izvođač zadržava pravo da tokom trajanja garantnog roka najavljeno i nenajavljeno vrši uvid u utvrđeni režim
eksploatacije na predmetnom bunaru.
D.2. Hidrotehničko opremanje

1.

Nabavka i montaža podvodne bunarske pumpe sledećih
karakteritika:
Q = 5 – 23 l/s
H = 78 – 26 m
P = 15 kW
upravljanje pumpe: frekvetnom regulacijom (frekvetni regulator je
predmet elektro projekta)
Uz crpni agregat isporučiti i 60 m ugrađenog kabla, prateću
garnituru i tehničku dokumentaciju.
Obračun po komadu ugrađene pumpe.

2.

kom.

1.00

m'

27.00

Nabavka i montaža potisnog voda od Č.C. 108/5.0 mm.
Antikorozivna zaštita je toplocinkovanje. Dužina cevi od kojih se
sastavlja potisni vod je 3 m. Cevi spojiti sa prirubnicama za
nazivni pritisak 10 bara. Jediničnom cenom obuhvaćen sav vezni i
zaptivni materijal i sve radnje i oprema na spuštanju potisnog voda
sa bunarskom pumpom.
Obračun po m' ugrađene cevi.
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3.

Izrada bunarske glave prema datom detalju. Obračunom obuhvatiti
sledeće elemente:
- Bunarska glava
* čelična prirubnica sa grlom za zavarivanje 300/323,9
* čelična prirubnica, slepa 300
* ČC 108x5x300 sa 2 prirubnice
- Cevni otvor za merač nivoa
* ČC26,9x2x100
* spojnica 32 sa unutrašnjim navojem 3/4"
* PE cev 32, dužine 30 m
- Cevni otvor za elektro kablove
* ČC26,9x2x100
- Cevni otvor za ventilaciju i hlorisanje
* ČC26,9x2x100
* ČC26,9x2x150 sa 2 otvora 10x100
* okrugla kapa - temperovani liv
- Ukrućenja potisne cevi
* čelični lim 100x80x8 - 4 komada
Jediničnom cenom obuhvatiti nabavku materijala, izradu i
antikorozivnu zaštitu u vidu dvostrukog premaza kao i nabavku i
ugradnju svoj potrebnog spojnog i zaptivnog materijala.
Obračun po komadu ugrađene bunarske glave.

4.

5.

kom.

1

Obračun po komadu ugrađene armature.
Ovalni zatvarač DN 100 mm, NP10
Nepovratni ventil DN 100 mm, NP 10

kom.
kom

1

Montažno-demontažni komad DN 100 mm, NP 10

kom

1

kg

190

kom

1

Nabavka i montaža cevne armature od sivog liva na potisnom
cevovodu za nazivni pritisak 10 bara. Jediničnom cenom je
obuhvaćen sav rad, armatura, spojni i zaptivni materijal (vijci,
podloške, navrtke, zaptivači i sl) kao i antikorozivna zaštita.

1

Nabavka i montaža fazonskih komada od sivog liva na potisnom
cevovodu za nazivni pritisak 10 bara. Jediničnom cenom je
obuhvaćen sav rad, fazonski komadi, spojni i zaptivni materijal
(vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl) kao i antikorozivna zaštita.
Predviđeni su sledeći komadi:
ogranak sa prirubnicama 100 - 1 komad
završna prirubnica 100 - 1 komad
spojnica sa prirubnicama 100 dužine 500 - 1 komad
spojnica sa prirubnicama 100 dužine 200 - 1 komad
luk 90° sa prirubnicama 100 - 2 komada
spojnica sa prirubnicama 100 dužine 600 2 komada
redukcija sa prirubnicama 150/100 - 1 komad
Obračun po kg ugrađenog fazonskog komada.

6.

Nabavka i ugradnja PE spojnice sa slobodnom prirubnicom za
radni pritisak 10 bara.
Obračun po komadu ugrađene spojnice.
PE spojnica 160 sa slobodnom prirubnicom
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7.

Nabavka, dopremanje i montaža vodovodne armature i fitinga od
temperovanog liva za postavljanje slavine za uzorkovanje i merač
pritiska.
Potrebni
elementi
su
sledeći:
-merač pritiska sa opsegom merenja 0-15 bara sa navojem - 1
komad
-ispusni
ventil
DN
15
1
komad
-kuglasti
ventil
DN
15
1
komada
-pocinkovana ČC DN 15 L=30 mm - 1 komad
-račva DN15-B1 - 1 komad

Obračun po kompletu.
8.

Nabavka i montaža elektromagnetnog merača protoka prečnika
100 mm. Projektom je odabran proizvođač Endress+Hauser tip
Promag 50W1H sa rasponom merenja od 0 do 25 l/s odnosno sa
izlaznim signalom 4-20mA. Izvođač radova može ponuditi istu ili
bolju klasu merača protoka. Jediničnom cenom obuhvatiti
kompletnu ugradnju elektromagnetnog merača protoka sa spojnim
i zaptivnim materijalom.
Obračun po kompletu montiranog elektromagnetnog merača
protoka.

komplet

1

kom.

2

D.2. Ukupno hidrotehničko opremanje bunara

Rekapitulacija
D.1. Izrada bunarske konstrukcije
D.2. Hidrotehničko opremanje
Sveukupno:
Napomene: Predmerske količine predviđene ovim predmerom podležu promeni posle eventualnih izmena
nakon obavljenih istražnih radova na istražno eksploatacionoj bušotini i nakon tačnog otkrivanja postojećih
podzemnih instalacija.

PONUĐAČ
Mesto i datum
M.P.

________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
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OBRAZAC broj 7
Tehničke specfikacije
Nabavka radova u vezi izgradnje bunara B-1/II/11 na vodozahvatu Jug u Senti
Tehnički uslovi izrade bunara
PREDMER
bunar B – 1/II/14 (izvorište vodovoda JUG u Senti)
Transport bušaće garniture, bušaćeg alata i pribora od sedišta Izvođača do lokacije bunara kojeg treba
izgraditi po ovim tehničkim uslovima – lokacija bunara B - 1/II/14 na izvorištu vodovoda ”JUG” u
Senti,
paušalno ………………………………………………………………...................
Priprema radilišta – postavljanje bušaće garniture, razmeštaj bušaćeg alata i pribora, ručni iskop
dovodnog kanala, ugradnja i izgradnja uvodne kolone (5 – 7 metara) i dr. U okviru ove pozicije
predvideti sve aktivnosti neophodne da se bunarska bušotina izvede reversnim postupkom ispiranja i
iznošenja nabušenog materijala, uz upotrebu čiste vode kao fluida za bušenje kako je opisano u
tački br. 4 ovog Predmera. Pristupni put je onaj koji postoji a u slučaju da bude problema oko dostave
opreme i materijala iste će rešavati Investitor u svojoj režiji. Potrebnu količinu vode i struje obezbeđuje
Investitor u svojoj režiji a prema potrebi Izvođača. Problem odvođenja iscrpljene vode tokom izrade i
testiranja predmetnog bunara rešavaće Investitor,
paušalno .………………………………………………………………...................
Iskop kompenzacionih bazena – ukupna zapremina bazena treba da iznosi min 120 m3. Predvideti
održavanje bazena tokom bušenja bunarske bušotine kao i dovođenje terena u prvobitno stanje po
završetku izrade bunara. O oblaganju bazena odlučuje Izvođač. Bazene locirati tako da se obezbedi tok
bušaćeg fluida od min 35 m.
Za potrebe izrade bunarske bušotine kopaju se dva bazena!
paušalno …………………………………………………………..............................
Bušenje bunarske bušotine perastim dletom ili sličnom radnom alatkom nominalnog prečnika od oko
900 mm reversnim postupkom ispiranja i iznošenja nabušenog materijala uz upotrebu isključivo čiste
vode kao fluida za bušenje i to u intervalu od 0.0 – oko 94.0 m. Konačnu dubinu bušenja određuje
Izvođač a u konačnom obračunu će se prihvatiti ona koja bude sedam metara ispod utvrđene podine
najnižeg akvifera koji se kaptira, odnosno, dva metra ispod donje ivice taložnika. Predstavnik Stručnog
nadzora zadržava pravo da tokom bušenja bunarske bušotine proverava gustinu i viskozitet bušaćeg
fluida i da u slučaju, da vrednosti ovih parametara ne budu ispod dozvoljenih ( < 1.03 gr/cm3 ; C <
33), izda nalog za delimičnu ili potpunu zamenu bušaćeg fluida. Za potrebe kontrole ovih parametara
neophodno je da Izvođač poseduje potrebnu opremu – areometar i Maršov levak.
Tokom bušenja bunarske bušotine kontinualno uzimati uzorke nabušenog materijala i to na svakom
metru bušotine.
Otežani fluid može se koristiti samo u slučaju spasavanja bušaćeg pribora a nikako za nastavak
bušenja!
94.0 m x

= ………………………………………………………................

5. Geoelektrična karotažna merenja po trostrukom karotažu (SP, SEO, Gama) sa terenskom
interpretacijom karotašnih merenja i izradom Tehničkog izveštaja o sprovedenim geofizičkim merenjima
u tri primerka.
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U postupku terenske interpretacije karotažnih merenja i određivanja elemenata bunarske konstrukcije, od
strane Izvođača neophodno je prisustvo dipl.inž. geofizike i dipl.inž. hidrogeologije.
Elemente bunarske konstrukcije određuje predstavnik Stručnog nadzora a ostali učesnici, ako se
ne slažu sa predlogom, mogu izdvojiti svoja mišljenja ali samo u Građevinskom dnevniku!
paušalno…………………………………………………………………....................
BUNARSKA KONSTRUKCIJA
6.1. taložnik, čelična cev prečnika 273/5.6 mm u intervalu od .............
92.0 – 88.0 m
4.0 m x
=…………………………………………………………...................
6.2. filter II, fi – 273/5.6 mm, typ “slotirani”
u intervalu od ............ 88.0 – 80.0 m
8.0 m x
=………….…………………………………………...........................
(otvora na situ – 0.6 mm)
6.3. filter I, fi – 273/5.6 mm, typ “slotirani”
u intervalu od .............. 80.0 – 73.0 m
7.0 m x
= …………………………………………………….........................
(otvora na situ – 0.4 mm)
6.4. nadfilter II, čelična cev fi – 273/5.6 mm
u intervalu od ............ 73.0 – 37.0 m
36.0 m x
= .........................................................................................................
6.5. konusni prelaz sa fi-273 na fi-323 mm
u intervalu od ............
37.0 – 35.5 m
1.50 m x
= .........................................................................................................
6.6. nadfilter I, čelična cev fi – 323/6.3 mm
u intervalu od ............ 35.5 - + 0.50 m
36.0 m x
= .........................................................................................................
Napomena:
Potencijalni Izvođač može ponuditi i neki drugi typ filtera ali on mora ispuniti sve zahteve u smislu
veličine otvora, propusne moći i statičkih performansi. O eventualnom prihvatanju nekog drugog
predloga, obavezno konsultovati Projektanta, odnosno, predstavnika Stručnog projektantskoizvođačkog nadzora!
Segmenti filterskog dela konstrukcije treba da budu u kombinaciji dužina od 2000 i 3000 mm kako bi
se mogle praviti kombinacije u zavisnosti od nabušenog litološkog preseka.
Debljina zida cevnog materijala ne može biti manja od 5.6 mm!
Otvori na PVC situ biće određeni u zavisnosti od nabušenog litološkog preseka u intervalima zaleganja
potencijalnog vodonosnog kompleksa. Očekuje se da otvori na situ treba da budu kombinacija otvora
od 0.4 i 0.6 mm i to oko 8 metara sa otvorima od 0.6 mm, i 7 metara sa otvorima 0.4 mm.
Apeluje se na Izvođača da na radilište dopremi oko 10 - 15% više filtera i “punih” cevi obzirom
da je gornji predlog dat na osnovu prognoznog litološkog preseka!
Posebne napomene:
Sve pune cevi (taložnik, međufilteri i nadfilteri) kao i osnovne cevi filterskih delova konstrukcije, moraju
biti propisno, antikorozivnim sredstvom zaštićene. Razmotriti mogućnost izvođenja neke druge
antikorozivne zaštite osim bitumenizacije posebno za unutrašnji deo nadfiltera poslednjih 35 metara.
Tokom ugradnje bunarske konstrukcije obezbediti stalno prisustvo stručnog predstavnika bravarske
radionice koji će svojim potpisom u Građevinskom dnevniku garantovati da su sve bravarske aktivnosti
korektno sprovedene.
Predstavnik Stručnog projektantsko-izvođačkog nadzora zadržava pravo da sve ono što se izrađuje u
bravarskoj radionici Izvođača sukcesivno pregleda tokom izrade, a pre dopreme na radilište.
O dinamici radova u bravarskoj radionici blagovremeno obaveštavati predstavnika Stručnog nadzora.
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7. Centralizeri – priprema, transport i ugradnja četiri seta centralizera za nominalni prečnik bunarske bušotine
od oko 900 mm. Centralizeri će se postaviti po jedan set u delu taložnika, dva u delu nadfiltera II, jedan u
zoni nadfiltera I.
Voditi računa o relevantnim prečnicima!
Centralizere (po četiri komada u svakom setu) izraditi od bešavnih čeličnih cevi odgovarajućeg prečnika.
Tokom ugradnje strogo voditi računa o orijentaciji centralizera!
4 seta x

= ……………………………………………………………......................

8. Nabavka, transport i ugradnja zasipa - kvarcnog granulata krupnoće d = 1 – 3 mm u intervalu od oko
94.0 – oko 58.0 m. Karakteristike zasipa: čestica manjih od 1.0 mm do 5% a čestica većih od 3.0 mm do
5%. O visinama zasipanja odlučuje predstavnik Stručnog nadzora na samom terenu nakon determinacije
nabušenog materijala i terenske interpretacije karotažnih merenja.
Pre početka unošenja zasipa na radilište dopremiti graduisnu traku za merenje dostignutih visina
zasipa!
Za dopremljeni kvarcni granulat dostaviti predstavniku Stručnog nadzora sertifikat
granulometrijskom i mineralnom sastavu dopremljenog materijala.

o

Tokom unošenja zasipa obezbediti dovoljan broj radnika kako bi unošenje zasipa teklo apsolutno
kontinualno! Procena je da ih u smeni treba biti najmanje šest.
Sve dok ovaj uslov ne bude ispunjen, neće se dozvoliti početak ugradnje, po cenu da se bunarska
bušotina sruši!
Ugradnju zasipa izvesti strogo prema uputstvima predstavnika Stručnog nadzora!
Pre početka ugradnje zasipa obavezno proveriti visinu taloga u bunarskoj bušotini i ona mora biti
ispod donje ivice taložnika!
36.0 m x

= …………………………………………………………….....................

9. Nabavka, transport i ugradnja glinenog tampona od prefabrikovane, bentonitske gline koja ima
koeficijent bubrenja veći od 2 (dva) u intervalu od 58.0 – 52.0 m.
Obavezno dostaviti sertifikat o glinenom materijalu koji će biti ugrađen i to naročito o koeficijentu
bubrenja i mineralnom sastavu! Procena je da će za potrebe izrade ovog tampona biti neophodno oko
4.5 tona prefabrikovane gline (typ “Vlaško polje”)
6.0 m x

=……………………………………………………………….................

10. Nabavka, transport i ugradnja zapune od građevinskog šljunka u prstenasti međuprostor iznad glinenog
tampona u intervalu od 52.0 – 0.0 m.
Unošenjem ovog materijala u prstenasti međuprostor završiti pre završetka mehaničke razrade.
52.0 m x

= …………………………………………………………….....................

Napomena:
Sav dopremljeni materijal, predviđen za ugradnju u izvedenu bunarsku bušotinu, pre ugradnje odložiti i
zaštititi tako da u tom međuvremenu ne dođe do bakteriološke kontaminacije istog.
Primopredaja novoizgrađenog bunara neće biti izvršena sve dok zahvaćena voda iz ovog bunara ne bude
bakteriološki ispravna!
Mehaničku razradu i ispiranje bunara air-lift metodom sa i bez pakera vršiti u trajanju od oko 25 sati
(neto). Proticaje tokom trajanja razrade, tehnologiju i dinamiku razrade određuje predstavnik Stručnog
nadzora na samom terenu u zavisnosti od faktičkih uslova. Stručni predstavnik Izvođača, ako se ne slaže
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sa tehnologijom razrade koju je odredio predstavnik Stručnog nadzora, može u Građevinskom
dnevniku izdvojiti svoje mišljenje.
Za ovako projektovanu tehnologiju mehaničke razrade neophodno je da ukupna dužina pakerskog
uređaja iznosi 2.00 m!
U slučaju da Izvođač nametne svoju tehnologiju mehaničke razrade ili neke njene delove, Nadzor
zadržava pravo da izdvoji svoje mišljenje i prezentuje ga u Građevinskom dnevniku!
25.0 sati x

= ………………………………………………………….......................

12. Po završetku mehaničke razrade, u bunarskoj konstrukciji sprovesti postupak hemijske razrade u smislu
tretiranja filterske i prifilterske zone bunara rastvorom natrijum tripolifosfata u cilju odstranjivanja svih
zaostalih koloidnih čestica.
Ovaj postupak ima sprovesti specijalizovana radna organizacuja za ovu vrstu posla.
Ovaj postupak će se smatrati validnim ako se njime postignu neto efekti od 10 i više % koji će biti
valorizovani kontrolnim testom u režiji Izvođača uz stalan stručni nadzor. Valorizacija će se izvršiti na bazi
analize smanjenja parazitskih gubitaka!
paušalno ……………………………………………………………………......................
Napomena:
Ovaj postupak će se izvesti po završetku Osnovnog testa crpenja i uzimanja reprezentativnih uzoraka za
fizičko-hemijska i bakteriološka određivanja. Na osnovu dobijenih rezultata stručna lica Investitora
odlučiće o neophodnosti ovog postupka.
13. Opitno crpenje izvesti po višestepenom hidrogramu u trajanju od 44 sata (neto). Početne i granične
hidrodinamičke uslove definisaće predstavnik stručnog Nadzora. Proticaje u svakom od sniženja, mesta
merenja promena NPV tokom trajanja opita kao i dinamiku merenja, takođe, određuje predstavnik Stručnog
nadzora u skladu sa faktičkim uslovima na samom terenu.
Tokom trajanja opita crpenja obavezno koristiti Tomsonov preliv kao peskolov za utvrđivanje
eventualnog sadržaja peska u zahvaćenoj vodi za realizovane proticaje.
44 sata x

= ……………………………………………………………...................

14. Pri kraju poslednjeg sniženja tokom trajanja Osnovnog opita crpenja, uzeti uzorak podzemne vode i
izvršiti analiziranje istog po skraćenom postupku na makro komponente.
U isto vreme uzeti uzorak vode i izvršiti određivanja bakteriološkog sastava kako bi se potvrdila
bakteriološka ispravnost vode i time stekao jedan od osnovnih uslova za primopredaju bunara između
Izvođača i Investitora!
paušalno ………………………………………………………………………................
U slučaju da zahvaćena voda pri kraju trećeg sniženja u okviru Osnovnog testa ne bude bakteriološki
ispravna, Izvođač se obavezuje da će zamenu vodenog stuba u bunaru, ispiranje i tretiranje agensima vršiti
sve dok zahvaćena voda ne bude bakteriološki ispravna u smislu važećeg Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za piće.
15. Izrada i postavljanje zaštitnog bunarskog poklopca za nominalni prečnik bunarske cevi od 323 mm.
Bunarski poklopac obezbeđuje Izvođač!
paušalno ………………………………………………………………………..................
16. Izrada Tehničkog izveštaja o karakteristikama izvedenog bunara kao i Elaborata o hidrodinamičkim
karakteristikama predmetnog bunara neophodnih za njegovo opremanje i uvođenje u eksploataciju.
Dokumentaciju izraditi u tri primerka. Obavezna je isporuka istog u elektronskoj formi!
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paušalno …………………………………………………………………………………...
Napomena:
Investitor će sa svoje strane izraditi svoju Tehničku dokumentaciju o predmetnom bunaru, te ako se
parametri režima eksploatacije budu značajno razlikovali, zadržava pravo da Tehničku
dokumentaciju Izvođača podvrgne eksternoj tehničkoj kontroli!
Napomene:











Pod filtrom typ-a “slotirani” podrazumeva se čelična cev nominalnog prečnika od 273.0/5.6 mm koja
je na dužini od, na naprimer, 3000 mm šlicovana sa 60 otvora (dimenzije otvora 440 x 30 mm), čime je
postignuta osnovna propusnost od oko 30.8 %. Na ovako perforiranu cev navareno je 12 uzdužnih šipki
prečnika 10 mm. Preko ovako formirane konstrukcije postavljeno je PVC sito određenih tehničkih
karakteristika. Završni deo ovako formiranog filtra predstavljaju namotaji pocinkovane žice debljine 3
mm sa korakom od oko 30 mm.
Potencijalni izvođač može ponuditi i neki drugi typ filtera ali on mora ispuniti osnovne konstruktivne i
tehničke karakteristike kako bi se u njemu mogli nesmetano vršiti svi vidovi razrade kao što su razrada
air-liftovanjem sa i bez pakera, klipovanje i sl.
Kao početak radova smatraće se dan kada se bušaća garnitura doseli na radilište a kraj kada se završi
praćenje povratka nivoa u okviru Osnovnog testa crpenja. U ovom periodu se i vodi Građevinski
dnevnik.
Garantni rok traje najmanje dve godine a počinje datumom zvanične primopredaje bunara između
Izvođača i Investitora.
Garancija se daje na eksploatacione karakteristike bunara, bunarsku konstrukciju i kvalitet zahvađene
vode. Tokom trajanja garantnog roka, u prvom redu se isključuje bilo kakva pojava i sadržaj
peska u zahvaćenoj vodi!
Izvođač zadržava pravo da tokom trajanja garantnog roka, najavljeno i nenajavljeno, vrši uvid u
utvrđeni režim eksploatacije na predmetnom bunaru!

Ovaj Predmer predstavlja sastavni deo Ugovora o nabavci radova u vezi izgradnje bunara B1/II/11 na vodozahvatu Jug u Senti!

PONUĐAČ
Mesto i datum
M.P.

________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
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ОБРАЗАЦ број 8
Број: 404-1-01-3-19/2014-03-IV
МОДЕЛ УГОВОРА
У Г О В О Р

О НАБАВЦИ РАДОВА У ВЕЗИ ИЗГРАДЊЕ БУНАРА B-1/II/11 НА ВОДОЗАХВАТУ
ЈУГ У СЕНТИ
Закључен дана _________2014. године између:
1. ОПШТИНЕ СЕНТА, са седиштем у Сенти, Главни трг 1, коју заступа Председник
општине Сента, Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. (у даљем тексту: Наручилац) и
2. _____________________________________________, улица ___________________ број ___,
ПИБ:_____________, Матични број: ___________, ( у даљем тексту: Извођач радова) кога
заступа директор ___________________________________
Подизвођачи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је изградња бунара B-1/II/11 на водозахвату Југ у Сенти, у складу са
спроведеним отвореним поступком јавне набавке радова број 404-1-01-3-19/2014-03-IV, према
Понуди Извођача радова број _____________ од __________2014. године.
Понуда Извођача радова из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.
- _______________________________________________________ (уколико је заједничка понуда
навешће се споразум, протокол, уговор или др.правни акт којим је прецизирана одговорност сваког
понуђача).
II ЦЕНА
Члан 2.
Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова за изведене радове који су предмет овог уговора
исплатити цену у укупном износу од _____________ динара без ПДВ-а, односно _______________
динара са ПДВ-ом, и то под условима утврђеним чланом 8. Уговора.
У цену су укључени цена извођења радова, сав помоћни материјали, радна снага и све друго што је
неопходно за реализацију предмета јавне набавке.
Цену утврђену понудом Извођач радова нема права да повећава за време извршења овог уговора.
III МЕСТО, РОК И УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 3.
Уговорне стране сагласно констатују да је место извођења предметних радова на водозахвату Југ у
Сенти.
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Рок за отпочињање предметних радова је одмах по потписивању Уговора.
Извођач радова је у обавези да предметне радове у целости изврши у року до 60 календарских дана.
Рок за извршење радова из претходног става овог члана може се мењати само у случају више силе
(рат, земљотрес, поплаве, ниске температуре, ниже од -5 °C) и друге природне непогоде и догађања
чије се наступање није могло унапред предвидети.
У случају појаве ма ког од случајева из претходног става овог члана, Извођач радова је дужан да у
року од 24 часа од дана настанка околности више силе о томе писмено обавести Наручиоца и
поднесе Захтев за продужење рока.
У случају из претходног става, уговорени рок се помера за онолико за колико је узрочник узроковао.
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.
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.
IV ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ
Члан 5.
Гаранција за квалитет радова износи 2 (две) године од дана примопредаје радова између Извођача
радова и Наручиоца, што ће се констатовати записником.
Као дан примопредаје предметних радова сматра дан потписивања записника о примопредаји који
потписују овлашћени представници уговорних страна.
Извођач радова је дужан да у гарантном року на позив Наручиоца отклони све евентуалне
недостатке о свом трошку, уколико до тога дође његовом кривицом, и то у року од 15 (петнаест)
дана од дана пријема писменог позива.
Уколико Извођач радова у року предвиђеном претходним ставом овог члана не приступи отклањању
недостатка, Наручилац има право да све недостатке отклони путем трећег лица, а на терет Извођача
радова.
V ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 6.
Остале обавезе Наручиоца су да:
1. пре почетка извођења радова обезбеди несметан улаз гарнитури и возилима са прибором и
материјалом на градилиште;
2. пре почетка извођења радова реши имовинско – правне односе и обезбеди о свом трошку и
благовремено достави Извођачу радова на располагање потребну пројектно–техничку
документацију и прибави потребне дозволе и сагласности неопходне за реализацију радова
предвиђених овим уговором;

Страна 36 од 43

3. континуирано снабдева градилиште водом о свом трошку за време извођења радова на бушењу и
разради бунара у количини неопходној за те операције.
Члан 7.
Остале обавезе Извођача радова су да:
1. све радове из Уговора изведе савесно и квалитетно, у складу са правилима струке, а према
постојећој документацији, датим техничким условима, према обострано прихваћеним техничким
условима из понуде из члана 1. став 1. Уговора, као и важећим прописима за коришћену врсту
опреме и радова;
2. 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;
3. приликом извођења радова, у складу са законским прописима, изврши обезбеђење локације
извођења радова спровођењем свих прописаних мера заштите на раду;
4. благовремено и целовито предузима мере за безбедност грађана суседних објеката и трећих лица,
материјала, саобраћаја, околине као и мере за заштиту животне средине.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. овог члана, одговоран је и сноси сву насталу
штету.
VI УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 8.
Износ члана 2. став 1. Уговора Наручилац ће уплаћивати Извођачу радова на рачун број
__________________код банке ________________.
Износ из претходног става се уплаћује у року од 45 (четиридесетпет) дана од дана испостављене и
оверене ситуације.
VII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач радова на дан закључења овог уговора
Наручиоцу предао соло бланко меницу регистровану у Регистру меница Народне банке Србије,
оверену печатом и потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без
ПДВ-а, са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и картон депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла ће се уновчити у случају да Извођач радова не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Извођач радова се обавезује да ће у тренутку предаје предмета јавне набавке (након извршених
радова на изради бунарске конструкције) доставити Наручиоцу соло бланко меницу регистровану у
Регистру меница Народне банке Србије, оверену печатом и потписаном од стране лица овлашћеног
за заступање, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 10 дана дуже од уговореног гарантног
рока, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и картон
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач радова наводи у
меничном овлашћењу – писму.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака који би могли да умање могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклањања
истих у Уговором утврђеном гарантном року.
Наручилац се обавезује вратити менице Извођачу радова по истеку њихове важности.
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VIII НАДЗОР
Члан 10.
Надзор над извођењем уговорених радова, у свим фазама врши Наручилац путем лица којег одреди
за Надзорног органа.
Наручилац ће Извођачу радова благовремено писмено саопштити које је лице одредио за Надзорног
органа.
Наручилац је овлашћен да по сопственом нахођењу врши промену лица које одреди за Надзорног
органа.
Надзорни орган је овлашћен да ставља писмене примедбе Извођачу радова на ток извођења и
квалитет изведених радова, а Извођач радова је дужан да исте усвоји и поступа по њима.
Надзорни орган не може вршити измене техничких решења уколико то знатно утиче на технологију
извођења без сагласности Наручиоца и Извођача радова.
Надзорни орган је овлашћен и дужан да свакодневно оверава грађевински дневник који води
Извођач радова.
Уколико Надзорни орган не овери или писмено не оспори извештај из грађевинског дневника који
води Извођач радова у року од 24 часа сматра се да су подаци у дневном извештају тачни.
Надзорни орган је овлашћен да заустави извођење радова уколико се не изводе по очекиваном
квалитету.
Извођач радова се обавезује да Надзорном органу омогући несметано вршење надзора у току
извођења радова.
IX РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
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 усвојеном техничком документацијом за
извођење радова;
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 9. став 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.
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X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Евентуалне спорове из или поводом овог уговора уговорне стране ће решавати мирним путем
споразумевањем, преко одговорних и овлашћених представника.
Уколико спор није могуће решити мирним путем утврђује се надлежност стварно и месно
надлежног суда према седишту Наручиоца.
Члан 13.
На све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 14.
Овај уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза из овог
уговора.
Члан 15.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна добија по
3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
__________________

НАРУЧИЛАЦ
___________________

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),
као понуђач ______________(назив понуђача) дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну
набавку радова на изградњи бунара B-1/II/11 на водозахвату Југ у Сенти, број 404-1-013-19/2014-03-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 на изградњи бунара B-1/II/11 на водозахвату Југ у Сенти, број 404-1-01-319/2014-03-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.

Страна 42 од 43

ОБРАЗАЦ број 12

ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛСАКУ ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Сачињен дана ___________ године, у просторијама Јавног комунално-стамбеног предузећа
“СЕНТА“ __________________, између:
овлашћеног лица понуђача ________________________________ (назив и адреса понуђача),
_______________________________________ (име и презиме овлашћеног лица понуђача),
ЈМБГ _____________________________ и _____________________________________ (име и
презиме овлашћеног лица Наручиоца). Број овлашћења, место овере овлашћења
_____________________ (уколико увиду у објекат Наручиоца присуствује лице које није
законски заступник понуђача).

Констатује се да је овлашћено лице понуђача извршило обилазак локације извођења радова
код Наручиоца ______________________________________ (назив организационе јединице
Наручиоца), на адреси _________________________________________, у времену

од

________ до _________ часова.

Пo ивршеном обиласку локације извођења радова, а на основу овог записника,
понуђач изјављује да је у могућности да у потпуности изврши све уговорене обавезе по
основу јавне набавке број 404-1-01-3-19/2014-03-IV.

Место и датум:
_______________________

Овлашћено лице понуђача:
________________________
Печат понуђача

Овлашћено лице Наручиоца:
__________________________
Печат Наручиоца
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