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ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
www.zenta-senta.co.rs
Број: 404-1-01-3-32/2013-03-IV
Датум: 14.01.2014. године
СЕНТА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Општина Сента је објавила позив и конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне
набавке и на интернет страници www.zenta-senta.co.rs за подношење понуда за јавну
набавку радова у вези реконструцкије црпне станице код градског пречистача за отпадне
воде по пројектно-техничкој документацији.
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и са
интернет странице www.zenta-senta.co.rs
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Општина Сента, Главни трг 1, матични број 08038490, ПИБ 102692306, шифра
делатности 8411.
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Предметна јавна набавка се спроводи као набавка мале вредности у складу са конкурсном
документацијом, Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број: 124/2012, у даљем
тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Поступак се спроводи ради закључења уговора.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 404-1-01-3-32/2013-03-IV су радови у вези реконструцкије црпне
станице код градског пречистача за отпадне воде по пројектно-техничкој документацији,
шифра из општег речника IА13 – Реконструкција.
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 реконструцкије црпне станице код градског пречистача за
отпадне воде по пројектно-техничкој документацији“, 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 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
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поднета неблаговремено. Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 24.01.2014.
године до 12,00 часова.
1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 24.01.2014. 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 5 дана од дана отварања понуда, односно по
истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.
1.7. КОНТАКТ СЛУЖБА
Општина Сента, 24400 Сента, Главни трг 1, E-mail адреса: anna@zenta-senta.co.rs
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Уколико је документација на страном језику, потребно је обезбедити оверен превод од
стране судског тумача.
2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и
спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све тражене
доказе у наредним тачкама овог упутства и “Упутства о начину на који се доказује
испуњеност услова“. Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се
подноси у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена
онако како је предата. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу, јасна,
недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђачи могу да поднесу
само једну понуду и не могу је мењати. Понуда која није сачињена у складу са захтевима из
конкурсне документације биће одбијена.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава подношење електронске понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да 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 - Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о
jавним набавкама
ОБРАЗАЦ број 4.1. - Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона о jавним набавкама
ОБРАЗАЦ број 4.2. - Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о jавним
набавкама за случај заједничке понуде
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 – Референце за монтажу хидромашинске опреме објеката црпних станица
ОБРАЗАЦ број 9 – Образац изјаве понуђача о отклањању кварова у гарантном року
ОБРАЗАЦ број 10 - Модел уговора о јавној набавци
ОБРАЗАЦ број 11 - Образац трошкова припреме понуде
ОБРАЗАЦ број 12 - Текст изјаве о независној понуди
ОБРАЗАЦ број 13 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
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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 реконструцкије црпне
станице код градског пречистача за отпадне воде по пројектно-техничкој документацији, ЈН
бр. 404-1-01-3-32/2013-03-IV НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова у вези реконструцкије црпне
станице код градског пречистача за отпадне воде по пројектно-техничкој документацији, ЈН
бр. 404-1-01-3-32/2013-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка радова у вези реконструцкије црпне
станице код градског пречистача за отпадне воде по пројектно-техничкој документацији, ЈН
бр. - 404-1-01-3-32/2013-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова у вези
реконструцкије црпне станице код градског пречистача за отпадне воде по пројектнотехничкој документацији, ЈН бр. 404-1-01-3-32/2013-03-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, а додатне услове 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. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Плаћање за изведене радовe се врши у року од најдуже 45 календарских дана од дана
записничког пријема радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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 је урачуната цена извођења радова који су предмет јавне набавке и цена материјала.
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.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
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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 и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави:
14.1. Меница за озбиљност понуде
Понуђач ће, уз своју понуду, приложити бланко меницу, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити извод из регистра
Народне банке Србије), менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а,
које исто мора бити евидентирано у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије
(као доказ доставити извод из регистра Народне банке Србије), картон депонованих
потписа, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Понуђач је дужан да
попуни податке о ремитенту-повериоцу у пољу менице после речи „по наредби“, и то
речима „Општине Сента“ у Сенти.
Понуда која није осигурана бланко меницом, правилно попуњена, меничним овлашћењем,
картоном депонованих потписа и изводом/има из Регистра меница НБС биће одбијена од
стране наручиоца као неприхватљива.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним
износом од 10% од понуђене цене 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.
Достављена меница за озбиљност понуде ће изабраном понуђачу бити враћена након што
исти достави наручиоцу меницу за добро извршење посла, док ће осталим понуђачима бити
враћена, на њихов писани захтев, након потписивања уговора између изабраног понуђача и
наручиоца.
Рок важења менице је минимум 30 дана од дана отварања понуде, одн. средство обезбеђења
за озбиљност понуде треба да траје најмање онолико колико и важење понуде и то мора
бити наведено у меничном овлашћењу.
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Меница ће бити реализована у следећим случајевима и то мора бити наведено у меничном
овлашћењу:
а) ако понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду или у случају одустајања од закључења уговора;
б) у случају да изабрани понуђач благовремено не закључи уговор са наручиоцем или не
достави меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од
понуђене цене са ПДВ-ом у складу са захтевима из конкурсне документације.
14.2. Меница за добро извршење посла
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу
достави бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом,
као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и картон депонованих
потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза. Понуђач је дужан да попуни
податке о ремитенту-повериоцу у пољу менице после речи „по наредби“, и то речима
„Општине Сента“ у Сенти.
Меница и менично овлашћење морају бити регистрована у Регистру меница Народне банке
Србије, за шта се као доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС.
Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђена на своме меморандуму да ће приликом
потписивања уговора наручиоцу доставити потраживану бланко меницу, менично
овлашћење у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, са роком важења 10 дана дуже од
дана истека уговора, 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. Меница за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу
достави бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом,
као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и картон
депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза. Понуђач је дужан да
попуни податке о ремитенту-повериоцу у пољу менице после речи „по наредби“, и то
речима „Општине Сента“ у Сенти.
Меница и менично овлашћење морају бити регистрована у Регистру меница Народне банке
Србије, за шта се као доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС.
Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђена на своме меморандуму да ће приликом
потписивања уговора наручиоцу доставити потраживану бланко меницу, менично
овлашћење у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, са роком важења 10 дана дуже од
дана истека уговора, 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.
Напомена: Наручилац у складу са чл. 61. став 7. Закона и чл. 12-18. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације има могућност, а не и обавезу, да у
конкурсној документацији наведе врсту средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи
обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих
уговорних обавеза
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15. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач може у писаном облику на адресу наведену у позиву, односно путем поште,
електронске поште (anna@zenta-senta.co.rs) или факсом (бр. факса 024/655-462) тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да понуђачу у року од 3
дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
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. 404-1-01-3-32/2013-03IV.
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.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда у року од 5 дана писменим путем затражити
додатна објашњења од понуђача на која је исти дужан одговорити у року од 3 дана.
Наручилац у року од 5 дана може извршити контролу код понуђача или његовог
подизвођача што је овај дужан да омогући.
17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу. Уколико предмет јавне набавке није истворсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу, понуђач је дужан поднети соло меницу са меничним
овлашћењем у корист наручиоца као додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, и то
у вредности од 15% од понуђене цене, с тим да иста треба да буде са клаузолом „без
протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Меница ће бити активирана ако понуђач не испуни
или неуредно испуни своју уговорну обавезу.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума “економски
најповољнија понуда”.
Елементи критеријума
Елеменат критеријума
Цена
Гарантни рок за пумпу
Рок извршења радова

Број пондера
70
20
10

Разрада критеријума
1. ЦЕНА - по формули ..............................................................................до 70 пондера
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Најнижа понуђена цена
Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------- x 70
Понуђена цена
2. ГАРАНТНИ РОК ЗА ПУМПУ....................................................................до 20 пондера
Понуђени гарантни рок за пумпу
(у данима)
Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------------ x 20
Најдужи понуђени гарантни рок за пумпу
(у данима)
3. РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

...................................................................до 10 пондера

Најкраћи понуђени рок извршења радова
(у данима)
Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------------ x 10
Понуђени рок извршења радова
(у данима)
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
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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
40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 40.000,00
динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 40.000,00.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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.
Page 11 of 38

4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног.
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну.
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава
права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ број 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

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

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

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

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

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

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

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

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

Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачима из групе понуђача у случају заједничке понуде“ попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ број 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75. Закона о
јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности - набавка радова у
вези реконструцкије црпне станице код градског пречистача за отпадне воде по
пројектно-техничкој документацији, број: 404-1-01-3-32/2013-03-IV, с обзиром да:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, доказ:
извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 6
месеци пре отварања понуда;
1.2. понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и
надлежне полицијске управе МУП-а или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије
је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања
понуда;
1.3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног и
прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности (издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може
бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда пореске
управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе
јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда;
ДОДАТНИ УСЛОВИ
2.1. да располаже неопходним финансијским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико у пословној 2011., 2012. и 2013.
години није исказао губитак у пословању; доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке
БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о
бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха,
показатеље за оцену бонитета за 2011., 2012. и 2013. годину;
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2.2. изјава понуђача да располаже са довољним техничким капацитетом за извођење радова
који су предмет ове јавне набавке;
2.3. изјава понуђача да располаже са довољним кадровским капацитетом за извођење радова
који су предмет ове јавне набавке.

Пре доношења одлуке о додели уговора прворангирани понуђач је дужан да по позиву
наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа о
испуњености захтеваних услова.

Дана _________ 2014. године

МП

ПОНУЂАЧ _________________

* Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава
обавезне услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Доказе о
испуњености услова из члана 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом изјавом датом под
кривичном и материјалном одговорношћу.
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ОБРАЗАЦ 4.1.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да подизвођач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75. Закона о
јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности - набавка радова у
вези реконструцкије црпне станице код градског пречистача за отпадне воде по
пројектно-техничкој документацији, број: 404-1-01-3-32/2013-03-IV, с обзиром да:
1.1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, доказ:
извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 6
месеци пре отварања понуда;
1.2. понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и
надлежне полицијске управе МУП-а или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије
је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања
понуда;
1.3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног и
прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности (издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може
бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда пореске
управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе
јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда.
Пре доношења одлуке о додели уговора подизвођач прворангираног понуђача је
дужан да по позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију
доказа о испуњености захтеваних услова.
Дана _________ 2014. године

МП

ПОНУЂАЧ _________________

* Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава
обавезне услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Доказе о
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испуњености услова из члана 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом изјавом датом под
кривичном и материјалном одговорношћу.
ОБРАЗАЦ 4.2.
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА СЛУЧАЈ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач из групе
понуђача______________________________________испуњава услове прописане чланом 75.
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности радова набавка радова у вези реконструцкије црпне станице код градског пречистача за
отпадне воде по пројектно-техничкој документацији, број: 404-1-01-3-32/2013-03-IV, с
обзиром да:
1.1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, доказ:
извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 6
месеци пре отварања понуда;
1.2. понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и
надлежне полицијске управе МУП-а или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије
је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања
понуда;
1.3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног и
прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности (издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може
бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда пореске
управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе
јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда;
Пре доношења одлуке о додели уговора прворангирана група понуђача је дужна да
по позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа о
испуњености захтеваних услова.
Дана _________ 2014. године

МП

ПОНУЂАЧ _________________

Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава
обавезне услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Доказе о
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испуњености услова из члана 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом изјавом датом под
кривичном и материјалном одговорношћу.
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 реконструцкије црпне станице код градског пречистача за
отпадне воде по пројектно-техничкој документацији,
ПО ПОЗИВУ БРОЈ 404-1-01-3-32/2013-03-IV
ПОНУДА БРОЈ ____________________

Од_______________________________ 2014. године издата у _______________________

Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 30 дана)
Понуда се тражи у вези набавке радова у вези реконструцкије црпне станице код градског
пречистача за отпадне воде по пројектно-техничкој документацији, према следећем:
I. ЦЕНА

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: _______________________________ДИНАРА
ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: ______________________________ДИНАРА
У цену морају бити урачунати сви трошкови.
Начин плаћања:
Плаћање за изведене радовe се врши у року од најдуже 45 календарских дана од дана
записничког пријема радова.
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
II. ГАРАНТНИ РОК:
Гарантни рок за пумпу је ________________ дана од дана записничког пријема радова.
Гарантни рок за изведене радове је 2 године, од дана записничког пријема истих.
III. РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Рок извршења радова је _____ радних дана од дана потписивања уговора

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 vezi rekonstruckije crpne stanice kod gradskog prečistača za otpadne vode
po projektno-tehničkoj dokumentaciji
R.br

Opis

Jedin.
mere

Količina

Jedinačna
cena

Cena bez PDVa

PREDMER I PREDRAČUN SANACIONIH RADOVA
I. PRIPREMNI RADOVI

1.

2.

Ispumpavanje vode iz crpnog bazena pre
demontiranja svake pumpe prenosivim muljnim
crpkama. Nivo vode treba da je ispod nivoa usisa
pumpi predviđenih za zamenu. Crpljenje se vrši
posle zatvaranja tablaste ustave ispred ulaza vode
u crpni bazen. Jediničnom cenom je potrebno
predvideti i eventualno (usled procurivanja)
održavanje nivoa vode ispod usisa za vreme
izvođenja delova montažnih radova (do montiranja
zatvаrača na usisnoj i potisnoj grani) u crpnom
bazenu. Radove treba izvesti u suvom periodu i pri
mogućnošću gravitacionog ispuštanja prečišćenih
voda. Orijentaciona zаpremina vode koju treba
evakuisati na početku radova iznosi oko 8 m³.
Obračun paušalno.
Ispumpavanje drenažnih voda. Vode nastaju nakon
demontaže sistema i kao eventualno procurivanje
kroz zidove i donju ploču objekta. Crpljenje se vrši
posle svake faze demontaže i u svim slučajevima
nadolaska vode za vreme izvođenja radova.
Kapacitet pumpe oko 5 l/s i 4 m.V.s
Obračun po komadu demontirane i montirane
pumpe.

3.

4.

5.

6.

Demontaža
postojećih
pumpnih
agregata,
elektromotora, fazonskih komada (RP, LS, SP
komada DN 300 i DN 350) i armature (pljosnati
zasuni, nepovratni ventili DN 300 i DN 350),
utovar i transport iste na lokaciju koju određuje
investitor u krugu od 8 km.
Obračun po komadu demontirane pumpe i
pripadajućih elemenata.
Priprema postojećih čeličnih površina oko
postojećih otvora pumpe (0,80 m²/otvoru) u
gornjoj ploči. Priprema obuhvata potpuno
otklanjanje masnoća, nečistoća, kovarina i rđa
mašinskim putem i otprašivanje.
Obračun po komadu očišćene površine oko otvora.
Izrada antikorozivne zaštite u vidu ručnog
nanošenja osnovnog premaza - minijuma u dva
sloja i pokrivnog premaza u dva sloja kod
očišćenih čeličnih površina oko otvora pumpi.
Površina za pokrivanje je oko 0,8 m² po jednom
otvoru.
Obračun po komadu ofarbane površine.
Priprema postojećih čeličnih cevnih i prirubničkih
elemenata u manipulativnom prostoru. Priprema

pau.

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1
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7.

8.

obuhvata potpuno otklanjanje masnoća, nečistoća,
kovarina i rđa mašinskim putem i otprašivanje.
Površina jednog elementa je oko 0,6 m².
Obračun po kompletu očišćenih cevnih i
prirubničkih elemenata pripadajuće pumpe.
Izrada antikorozivne zaštite u vidu ručnog
nanošenja osnovnog premaza - minijuma u dva
sloja i pokrivnog premaza u dva sloja kod
očišćenih čeličnih elemenata. Površina za
pokrivanje je oko 0,6 m² kod jednog komada
pumpe (usisni i potisni cevovod sa prirubničkim
vezama koji su ugrađeni u zid).
Obračun po kompletu antikorozivno zaštićene
površine.
Rušenje postojećih i izgradnja novih anker
blokova od konstruktivno armiranog betona koji se
nalaze ispod pumpi, MB 30. Konstruktivna
armatura se povezuje sa donjom pločom na
adekvatan način (postavljanje armature u rupu sa
ulivanjem polimera i sl.). Jediničnom cenom
obuhvatiti sav potreban rad i materijal. Prosečna
zapremina blokova 0,14 m³.
Obračun po komadu bloka.

kom

1

kom

1

kom

2

Ukupno pripremni radovi
1.

II MONTAŽNI RADOVI
Nabavka, transport i istovar dvokanalne, muljne
pumpe do lokacije u Senti koju odredi Investitor.
Proizvođač i tip pumpe je WILO-EMU FA
25.13Z, FK 202-6/27 ili odgovarajuća pumpa od
drugog proizvođača, primpremljena za frekventnu
regulaciju i za suvu ugradnju sa anker postoljem.
Karakteristike pumpe:
radno kolo: dvokanalna,
nominalna instalisana snaga: 11 kW,
nominalni broj obrtaja 950 min-1
napajanje: 400 ~ 3 V,
radna tačka: 148 l/s,
napor: 5,8 m.V.s.,
koeficijent korisnog dejstva pumpe: 80,9 %,
prečnik priključka na usisu: DN 200, PN 10 EN
1092-2-S,
prečnik priključka na potisu: DN 200, PN 10 EN
1092-2-D,
slobodan prolaz lopte: 125 mm.
vrsta zaštite: IP 68,
NPSH na radnoj tački: 4,5 m,
težina sa motorom: 275 kg,
materijal kućišta i radnog kola pumpe: EN-GLJ250,
maksimalni broj uklj. u toku sata: 15 uključenja,
dužina kabla: 25 m.
Motor je asinhroni. Hlađenje motora je preko
unutrašnje recirkulacije sa primenom tzv. "belog"
medicinskog ulja kroz dvokomorni zatvoreni
sistem sa toplotnim izmenjivačem. Osovina i
povezni elementi su od nerđajućeg čelika.
Upravljanje radom pumpi vrši se automatski ili
ručno.
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2.

3.

4.

5.

6.

Obračun po kompletno ugrađenoj i funkcionoalno
proverenoj pumpi.
Montaža hidromašinske opreme koja je
obuhvaćena u pozicijama II 1. i II 2. Pozicija
obuhvata preuzimanje opreme, sve transporte
opreme sa lokacije u Senti koju je odredio
Investitor do mesta ugradnje, ugradnja prema
uputstvima proizvođača, povezivanje na napajanje
električnom energijom, povezivanje signalnih
kablova, provera rada na suvo, provera u
funkcionalnom
stanju,
završna
farbanja,
povremeno prisustvo i kontrola funkcionalnosti za
vreme probnog rada celokupnog sistema.
Obračun po komadu montirane isprobane i
funkcionalno proverene pumpe.
Nabavka, dopremanje do mesta ugradnje i
montaža armature koja se ugrađuje na usisni i
potisni vod pumpnih agregata.
Eliptični zasun odnosno zasun sa ravnim dnom i
ručno upravljanje. Značajne karakteristike:
ugradbena dim. po EN 558-1 serija 14, prirubnice
prema EN 1092-2, upravljanje ručnim kolom,
materijal kućišta, poklopac i zaporni klin od
duktilnog liva (GGG-40), zaporni klin potpuno
obložen gumom (EPDM), vreteno od nerđajućeg
čelika X20Cr13, navoj vretena zatvoren, meko
brtvljenje, samobrtveni spoj, poklopac bez vijaka.
Spoljna površinska zaštita sa epoksidnim slojem
prema smernicama GSK, boja RAL 5005, iznutra
emajlirano.
DN 300
Obračun po komadu ugrađene i funkcionalne
armature.
Nabavka, dopremanje i ugradnja povratnog ventila
sa tegom izrađenog prema standardu EN 1074 -3.
Značajne karakteristike: kućište, poklopac, osovina
tega od duktilnog liva; ploča, zatvarenje od
nerđajućeg čelika sa zaptivnim elementom od
duktilnog liva, pokriven EPDM gumom - meko
zaptivanje, ugradbena dim. po EN 558-1- serija 48,
prirubnice prema EN 1092-2. Spoljna površinska
zaštita sa epoksidnim slojem prema smernicama
GSK, boja RAL 5005. Ventil je namenjen za
horizontalnu i vertikalnu ugradnju.
Obračun po komadu ugrađene i funkcionalne
armature.
DN 300
Nabavka i postavljanje ručnog kola za zasune sa
ravnim dnom prečnika DN 300 i DN 350. Prečnik
ručnog kola je 400 mm.
Obračun po komadu ugrađenog ručnog kola.
Nabavka i ugradnja elemenata za daljinsko
upravljanje pomoću stalka sa ručnim kolom.
Rastojanje između osovine i stalka (poda na koji se
montira stalak) iznosi 1,67 m.
Obračun po komadu kompletno ugrađenog
elementa za daljinsko upravljanje.
Nabavka i ugradnja fazonskih komada izrađenih

komp

1

kom

1

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1
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7.

od duktilnog liva. Antikorozivna zaštita je sa
plastificiranjem, debljina zaštite 250-500 mm,
čvrstoća min. 8 N/mm².
Obračun po komadu ugrađenog fazonskog
komada.
LS 4 DN 200
LS 4 DN 300
LP 4 DN 300
RP 300/200
Nabavka potrebnog materijala i radionička izrada
standardnih i nestandardnih fazonskih komada od
nerđajućeg čelika kvaliteta Č.4574 sa prirubničkim
vezama prema EN 1092-2, PN 10.
Obračun po komadu ugrađenog fazonskog
komada.
SP 300, l= 2070 mm (Č.C. 323,9 x 2,6)
RP 250 300, l=140 mm (Č.C. 323,9 x 2,6)

kom
kom
kom
kom

kom
kom

1
1
1
1

1
1
Ukupno montažni radovi:

Napomena: montiranje elemenata se vrši sa vijcima, navrtkama i podloškama izrađenim od nerđajućeg čelika
Č.4574. Na mestima dodira konstrukcija izrađenih od različitih kvaliteta čelika, radi sprečavanja elektro
korozije potrebno je ugraditi adekvatne izolatore (npr. plastični materijal).
III. REKAPITULACIJA PREDMERA I PREDRAČUNA SANACIONIH RADOVA

I. PRIPREMNI RADOVI___________________
II. MONTAŽNI RADOVI__________________
Sveukupno:______________________________
PDV 20%_______________________________
Ukupno sa PDV-om:_______________________

PONUĐAČ
Mesto i datum
M.P.

________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
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OBRAZAC broj 7
Tehničke specfikacije
Nabavka radova u vezi vezi rekonstruckije crpne stanice kod gradskog
prečistača za otpadne vode po projektno-tehničkoj dokumentaciji
R.br

Opis

Jedin.
mere

Količina

PREDMER I PREDRAČUN SANACIONIH RADOVA
I. PRIPREMNI RADOVI

1.

2.

Ispumpavanje vode iz crpnog bazena pre
demontiranja svake pumpe prenosivim muljnim
crpkama. Nivo vode treba da je ispod nivoa usisa
pumpi predviđenih za zamenu. Crpljenje se vrši
posle zatvaranja tablaste ustave ispred ulaza vode
u crpni bazen. Jediničnom cenom je potrebno
predvideti i eventualno (usled procurivanja)
održavanje nivoa vode ispod usisa za vreme
izvođenja delova montažnih radova (do montiranja
zatvаrača na usisnoj i potisnoj grani) u crpnom
bazenu. Radove treba izvesti u suvom periodu i pri
mogućnošću gravitacionog ispuštanja prečišćenih
voda. Orijentaciona zаpremina vode koju treba
evakuisati na početku radova iznosi oko 8 m³.
Obračun paušalno.
Ispumpavanje drenažnih voda. Vode nastaju nakon
demontaže sistema i kao eventualno procurivanje
kroz zidove i donju ploču objekta. Crpljenje se vrši
posle svake faze demontaže i u svim slučajevima
nadolaska vode za vreme izvođenja radova.
Kapacitet pumpe oko 5 l/s i 4 m.V.s
Obračun po komadu demontirane i montirane
pumpe.

3.

4.

5.

6.

Demontaža
postojećih
pumpnih
agregata,
elektromotora, fazonskih komada (RP, LS, SP
komada DN 300 i DN 350) i armature (pljosnati
zasuni, nepovratni ventili DN 300 i DN 350),
utovar i transport iste na lokaciju koju određuje
investitor u krugu od 8 km.
Obračun po komadu demontirane pumpe i
pripadajućih elemenata.
Priprema postojećih čeličnih površina oko
postojećih otvora pumpe (0,80 m²/otvoru) u
gornjoj ploči. Priprema obuhvata potpuno
otklanjanje masnoća, nečistoća, kovarina i rđa
mašinskim putem i otprašivanje.
Obračun po komadu očišćene površine oko otvora.
Izrada antikorozivne zaštite u vidu ručnog
nanošenja osnovnog premaza - minijuma u dva
sloja i pokrivnog premaza u dva sloja kod
očišćenih čeličnih površina oko otvora pumpi.
Površina za pokrivanje je oko 0,8 m² po jednom
otvoru.
Obračun po komadu ofarbane površine.
Priprema postojećih čeličnih cevnih i prirubničkih
elemenata u manipulativnom prostoru. Priprema
obuhvata potpuno otklanjanje masnoća, nečistoća,
kovarina i rđa mašinskim putem i otprašivanje.

pau.
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7.

8.

1.

2.

Površina jednog elementa je oko 0,6 m².
Obračun po kompletu očišćenih cevnih i
prirubničkih elemenata pripadajuće pumpe.
Izrada antikorozivne zaštite u vidu ručnog
nanošenja osnovnog premaza - minijuma u dva
sloja i pokrivnog premaza u dva sloja kod
očišćenih čeličnih elemenata. Površina za
pokrivanje je oko 0,6 m² kod jednog komada
pumpe (usisni i potisni cevovod sa prirubničkim
vezama koji su ugrađeni u zid).
Obračun po kompletu antikorozivno zaštićene
površine.
Rušenje postojećih i izgradnja novih anker
blokova od konstruktivno armiranog betona koji se
nalaze ispod pumpi, MB 30. Konstruktivna
armatura se povezuje sa donjom pločom na
adekvatan način (postavljanje armature u rupu sa
ulivanjem polimera i sl.). Jediničnom cenom
obuhvatiti sav potreban rad i materijal. Prosečna
zapremina blokova 0,14 m³.
Obračun po komadu bloka.
II MONTAŽNI RADOVI
Nabavka, transport i istovar dvokanalne, muljne
pumpe do lokacije u Senti koju odredi Investitor.
Proizvođač i tip pumpe je WILO-EMU FA
25.13Z, FK 202-6/27 ili odgovarajuća pumpa od
drugog proizvođača, primpremljena za frekventnu
regulaciju i za suvu ugradnju sa anker postoljem.
Karakteristike pumpe:
radno kolo: dvokanalna,
nominalna instalisana snaga: 11 kW,
nominalni broj obrtaja 950 min-1
napajanje: 400 ~ 3 V,
radna tačka: 148 l/s,
napor: 5,8 m.V.s.,
koeficijent korisnog dejstva pumpe: 80,9 %,
prečnik priključka na usisu: DN 200, PN 10 EN
1092-2-S,
prečnik priključka na potisu: DN 200, PN 10 EN
1092-2-D,
slobodan prolaz lopte: 125 mm.
vrsta zaštite: IP 68,
NPSH na radnoj tački: 4,5 m,
težina sa motorom: 275 kg,
materijal kućišta i radnog kola pumpe: EN-GLJ250,
maksimalni broj uklj. u toku sata: 15 uključenja,
dužina kabla: 25 m.
Motor je asinhroni. Hlađenje motora je preko
unutrašnje recirkulacije sa primenom tzv. "belog"
medicinskog ulja kroz dvokomorni zatvoreni
sistem sa toplotnim izmenjivačem. Osovina i
povezni elementi su od nerđajućeg čelika.
Upravljanje radom pumpi vrši se automatski ili
ručno.
Obračun po kompletno ugrađenoj i funkcionoalno
proverenoj pumpi.
Montaža hidromašinske opreme koja je
obuhvaćena u pozicijama II 1. i II 2. Pozicija
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3.

5.

6.

7.

obuhvata preuzimanje opreme, sve transporte
opreme sa lokacije u Senti koju je odredio
Investitor do mesta ugradnje, ugradnja prema
uputstvima proizvođača, povezivanje na napajanje
električnom energijom, povezivanje signalnih
kablova, provera rada na suvo, provera u
funkcionalnom
stanju,
završna
farbanja,
povremeno prisustvo i kontrola funkcionalnosti za
vreme probnog rada celokupnog sistema.
Obračun po komadu montirane isprobane i
funkcionalno proverene pumpe.
Nabavka, dopremanje do mesta ugradnje i
montaža armature koja se ugrađuje na usisni i
potisni vod pumpnih agregata.
Eliptični zasun odnosno zasun sa ravnim dnom i
ručno upravljanje. Značajne karakteristike:
ugradbena dim. po EN 558-1 serija 14, prirubnice
prema EN 1092-2, upravljanje ručnim kolom,
materijal kućišta, poklopac i zaporni klin od
duktilnog liva (GGG-40), zaporni klin potpuno
obložen gumom (EPDM), vreteno od nerđajućeg
čelika X20Cr13, navoj vretena zatvoren, meko
brtvljenje, samobrtveni spoj, poklopac bez vijaka.
Spoljna površinska zaštita sa epoksidnim slojem
prema smernicama GSK, boja RAL 5005, iznutra
emajlirano.
DN 300
Obračun po komadu ugrađene i funkcionalne
armature.
Nabavka, dopremanje i ugradnja povratnog ventila
sa tegom izrađenog prema standardu EN 1074 -3.
Značajne karakteristike: kućište, poklopac, osovina
tega od duktilnog liva; ploča, zatvarenje od
nerđajućeg čelika sa zaptivnim elementom od
duktilnog liva, pokriven EPDM gumom - meko
zaptivanje, ugradbena dim. po EN 558-1- serija 48,
prirubnice prema EN 1092-2. Spoljna površinska
zaštita sa epoksidnim slojem prema smernicama
GSK, boja RAL 5005. Ventil je namenjen za
horizontalnu i vertikalnu ugradnju.
Obračun po komadu ugrađene i funkcionalne
armature.
DN 300
Nabavka i postavljanje ručnog kola za zasune sa
ravnim dnom prečnika DN 300 i DN 350. Prečnik
ručnog kola je 400 mm.
Obračun po komadu ugrađenog ručnog kola.
Nabavka i ugradnja elemenata za daljinsko
upravljanje pomoću stalka sa ručnim kolom.
Rastojanje između osovine i stalka (poda na koji se
montira stalak) iznosi 1,67 m.
Obračun po komadu kompletno ugrađenog
elementa za daljinsko upravljanje.
Nabavka i ugradnja fazonskih komada izrađenih
od duktilnog liva. Antikorozivna zaštita je sa
plastificiranjem, debljina zaštite 250-500 mm,
čvrstoća min. 8 N/mm².
Obračun po komadu ugrađenog fazonskog
komada.
LS 4 DN 200
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8.

LS 4 DN 300
LP 4 DN 300
RP 300/200
Nabavka potrebnog materijala i radionička izrada
standardnih i nestandardnih fazonskih komada od
nerđajućeg čelika kvaliteta Č.4574 sa prirubničkim
vezama prema EN 1092-2, PN 10.
Obračun po komadu ugrađenog fazonskog
komada.
SP 300, l= 2070 mm (Č.C. 323,9 x 2,6)
RP 250 300, l=140 mm (Č.C. 323,9 x 2,6)

kom
kom
kom

1
1
1

kom
kom

1
1

Ponuđač mora ispoštovati tražene materijale i armature iz konkursne dokumentacije, bez alternative.
Ponuđač za sve ugrađene materijale i armature treba da priloži odgovarajuće ateste.
Tačnu dužinu za prokronske cevi treba odrediti na licu mesta prilikom ugradnje.
Za ponuđenu pumpu treba dostaviti original prospekta sa Q-h krivom i karakteristikom pumpe.
Izvođač radova je u obavezi da uz prisustvo nadzora izvrši probni rad u trajanju od 8 sati.
NAPOMENA: Predmer radova je određen Glavnim projektom, koji je izrađen od strane Zavoda za
vodoprivredu, Subotica 24000, Trg Lazara Nešića 9a.
Uvid u Glavni projekat se može izvršiti na adresi Glavni trg 1, Senta (“Gradska kuća“), kancelarija broj 72,
II sprat.
PONUĐAČ
Mesto i datum
M.P.

________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
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ОБРАЗАЦ број 8
РЕФЕРЕНЦE ЗА МОНТАЖУ ХИДРОМАШИНСКЕ ОПРЕМЕ ОБЈЕКАТА ЦРПНИХ
СТАНИЦА

Р.б.

Инвеститор и лице за контакт уписати и
телефонски број

Назив објекта
Скраћени назив и локација

1.

2.

3.

4.

5.

Уколико понуђач има већи број референци за монтажу хидромашинске опреме објеката
црпних станица од назначеног на овом обрасцу, исти треба да фотокопира у одговарајућем
броју примерака.

Датум_________________

М.П.

Потпис
______________________
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ОБРАЗАЦ број 9
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Понуђач__________________________________у поступку јавне набавке мале вредности набавка радова у вези реконструцкије црпне станице код градског пречистача за
отпадне воде по пројектно-техничкој документацији, број: 404-1-01-3-32/2013-03-IV,
под потпуном кривичном и материјалном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕ
да ће о свом трошку у гарантном року отклонити кварове на уграђеној пумпи у року од 48
сати од момента пријема писменог обавештења од стране Наручиоца.

Датум_________________

М.П.

Потпис
____________________
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ОБРАЗАЦ број 10
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен 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 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет уговора је извођење радова у вези реконструцкије црпне станице код
градског пречистача за отпадне воде по пројектно-техничкој документацији,
према Понуди Извођача радова бр. ______ од ___________. године, која је код
Наручиоца заведена под бр. ____________ од _________________. године и која чини
саставни део Конкурсне документације ЈН бр. 404-1-01-3-32/2013-03-IV код Наручиоца.
II OБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, изведе стручно и
квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима,
стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла.
Извођач радова се обавезује да изводи радове и користи материјале и опрему
одговарајућег квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу су
са техничким захтевима Наручиоца и правилима струке, у свему према Понуди
описаној у члану 1. овог уговора, која чини његов саставни део.
Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, у целости изведе у року
од _____ радних дана од дана потписивања овог уговора.
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Продужење рока могуће је само услед настанка више силе (поплава, пожар, земљотрес
и сл.) и о томе се сагласе обе уговорне стране.
Извођач радова је дужан да најкасније 5 дана од дана настанка околности више силе, из
предходног става овог члана, писмено о томе обавести Наручиоца и поднесе Захтев за
продужење рока.
Уколико писмено обавештење о наведеним околностима и Захтев за продужење рока
изостану, продужење рока неће бити признато Извођачу радова.
Члан 4.
Потписивањем овог уговора, Извођач радова прихвата све услове под којим ће се
изводити радови, као што су локација, приступ локацији, могућност нормалног
извођења радова и по том основу не може тражити било какве промене Уговора.
Извођач радова потписом овог уговора изјављује да је упознат са пројектно-техничком
документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је брижљиво проучио,
као и да иста нема недостатака.
Извођач радова нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити може, без
претходне писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте.
Наручилац има право да мења пројектно-техничку документацију у складу са важећим
прописима.
Извођач радова је дужан да извршене измене пројектно-техничке документације
прихвати и по истима поступа.
У случају измене пројектно-техничке документације Извођач радова има право да
писмено затражи продужење рока, под условом да извршене измене по свом обиму
битно утичу на рок извођења радова по овом уговору.
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење локацију извођења радова, тако што
ће предузети све потребне мере за безбедност радова, суседних објекта, материјала,
саобраћаја, околине и заштите животне средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера
заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште
заштите и сигурности свих радника и трећих лица током извођења радова.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и
сноси сву насталу штету.
Члан 6.
Извођач радова је дужан да, у оквиру уговорене цене, нарочито изврши и следеће
радове, без посебне надокнаде:
1) да спроведе одговарајуће мере заштите на раду;
2) да испоштује тражене материјале и арматуре из понуде, без алтернативе;
3) да за све уграђене материјале и арматуре приложи одговарајуће атесте;
4) да приликом уградње на лицу места одреди тачну дужину за прокронске цеви;
5) да уз присуство надзора изврши пробни рад у трајању од 8 сати;
6) да о свом трошку отклони кварове у гарантном року у року од 48 сати.

Страна 33 од 38

III ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.
Наручилац се обавезује да:
1) Извођачу радова преда пројектно-техничку документацију за извођење радова,
2) именује надзорни орган и о томе писмено обавести Извођача радова,
3) по пријему обавештења о завршетку радова изврши технички преглед ради
записничког пријема истих.
Члан 8.
Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, без обрачунатог ПДВ-а износи
_____________________ динара, ПДВ износи _________________ динара, што укупно
износи ______________________ динара.
Назначени
износ
Наручилац
радова
ће
уплаћивати
на
рачун
бр.
________________________________ код Банке _____________________________, на
начин како је то одређено у члану 9. овог уговора.
Јединичне цене из Понуде Извођача радова су фиксне до завршетка извођења радова.
У цену су укључени сав помоћни материјали, радна снага и друго што је неопходно за
реализацију предмета уговора.
Извођач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе радове, без обзира
на евентуални вишак или мањак стварно изведених радова, у односу на уговорене
количине предметних радова из члана 1. овог уговора.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да ће радове из предмета овог уговора, платити Извођачу
радова у року од најдуже 45 календарских дана од дана записничког пријема радова.
V ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Уговорне стране су се споразумеле да је гарантни рок за уграђену пумпу _____дана од
дана записничког пријема радова.
У случају недостатака откривених у гарантном року, Наручилац се обавезује да
писмено о томе обавести Извођача радова без одлагања.
Извођач радова се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку
отклони све недостатке, и то у року од 48 сати од момента пријема писменог
обавештења од стране Наручиоца.
Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године, од дана записничког пријема истих.
VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 11.
Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач радова приликом потписивања овог
уговора предао Наручиоцу бланко меницу са меничним овлашћењем у висини од 10%
од понуђене цене са ПДВ-ом, као средство финансијског обезбеђења за добро
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извршење посла, и картон депонованих потписа којима се гарантује испуњење
уговорних обавеза.
Меница из става 1. овог члана ће бити активирана у случају неиспуњења уговорних
обавеза од стране Извођача радова у року из члана 3. став 1. овог уговора.
Извођач радова је приликом потписивања овог уговора доставио и бланко меницу са
меничним овлашћењем у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, са роком важења
10 дана дуже од дана истека уговора, као средство финансијског обезбеђења за
отклањање грешака у гарантном року и картон депонованих потписа.
Меница из претходног става овог члана ће бити активирана у случају неотклањања
грешака од стране Извођача радова у гарантном року из члана 10. став 3. овог уговора.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се Закон о облигационим
односима и други прописи из области која је предмет овог уговора.
Члан 13.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се
споразумом, у супротном надлежан је стварно и месно надлежни суд према седишту
Наручиоца.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 3 (три) за
Наручиоца, а 3 (три) за Извођача радова.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАРУЧИЛАЦ

__________________

___________________

НАПОМЕНА: Понуђач, у знак прихватања модела Уговора, исти мора попунити празна
места, која може, потписати и оверити печатом.
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ОБРАЗАЦ број 13

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОПИСИ ТРОШКОВА
Трошкови
прибављања
обезбеђења
Посебни трошкови
УКУПНО:

ИЗНОС СА ПДВ-ом
средстава

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и
не може тражити од наручиоца накнаду трошкова изузев ако је поступак јавне набавке
обустављен из разлога који су на страни наручиоца, и то само за горе наведене
трошкове.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица
______________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ број 14

Изјава о независној понуди
На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“, број 124/2012), као понуђач дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну
набавку - набавка радова у вези реконструцкије црпне станице код градског
пречистача за отпадне воде по пројектно-техничкој документацији, број 404-1-013-32/2013-03-IV, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
______________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ број 15

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам
при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да
сам ималац права интелектуалне својине.

Датум:__________________
Потпис понуђача
_______________
М.П.
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