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ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
www.zenta-senta.co.rs
Број: 404-1-02-3-31/2013-03-IV
Датум: 30.12.2013. 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 изградње Спортског центра у Сенти – партерно уређење.
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 у отвореном поступку 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 404-1-02-3-31/2013-03-IV су радови - изградња Спортског центра
у Сенти – партерно уређење, шифра из општег речника јавне набавке – 45000000 –
грађевински радови и 31527200 – спољна расвета
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 Спортског центра у Сенти – партерно уређење,
на адресу Главни трг 1, 24 4000 Сента. На полеђини коверте читко написати назив, број
телефона и адресу понуђача. Понуђач понуду подноси лично предајом у писарници или
путем поште. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуда се сматра
благовременом ако је поднета до 24.02.2014. године до 12,00 часова.
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1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 24.02.2014. 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.
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 - 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 - Списак референци понуђача
ОБРАЗАЦ број 9 - Рекапитулација ситуација за објекте са Списка референци
ОБРАЗАЦ број 10 - Изјава Инвеститора
ОБРАЗАЦ број 11 - Потврда крајњег корисника објеката са Списка референци
ОБРАЗАЦ број 12 - Модел уговора о јавној набавци
ОБРАЗАЦ број 13 - Образац трошкова припреме понуде
ОБРАЗАЦ број 14 - Текст изјаве о независној понуди
ОБРАЗАЦ број 15 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
партија 1 – паркинг простори и прилазни путеви
партија 2 – електрична инсталација расвете паркинг простора, прилазних путева и
декоративна расвета фасаде пословног спортског центра
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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 изградње Спортског
центра у Сенти – партерно уређење, ЈН бр. 404-1-02-3-31/2013-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова у вези изградње Спортског
центра у Сенти – партерно уређење, ЈН бр. 404-1-02-3-31/2013-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка радова у вези изградње Спортског
центра у Сенти – партерно уређење, ЈН бр. 404-1-02-3-31/2013-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова у вези изградње
Спортског центра у Сенти – партерно уређење, ЈН бр. 404-1-02-3-31/2013-03-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
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подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може
ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. Уколико
уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, 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 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.
Плаћање се врши у року од 45 календарских дана од дана записничког пријема радова, и то
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.
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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.
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. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и
наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за озбиљност понуде у
износу од 10% од понуђене цене из понуде без ПДВ-а, са роком важности до истека опције
понуде.
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у целости у случају да
понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или овлашћени члан групе
понуђача одбије да закључи уговор о јавној набавци.
14.2. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и
наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро извршење
посла у износу од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом са роком важности најмање 30 дана
дуже од дана истека рока за коначно извршење радова.
14.3. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и
наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности понуђене цене са ПДВ-ом
чији рок важења мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.
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1. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од
10% од укупне вредности понуђене цене са ПДВ-ом, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
2. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје наручиоцу
у тренутку пријема радова што ће бити констатовано Записником о пријему уговорених
радова.
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку пријема уговорених радова преда наручиоцу
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у
гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, са ПДВ-ом. Рок
важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака који би могли да умање могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши
обавезу отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року.
15. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач може у писаном облику на адресу наведену у позиву, односно путем поште,
електронске поште (anna@zenta-senta.co.rs) или факсом (бр. факса 024/655-462) тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да понуђачу у року од 3
дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
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. 404-1-01-3-31/2013-03IV, на неки од следећих начина:
1. путем поште на адресу Главни трг 1, 24 400 Сента
2. путем факса на број 024/655-462
3. путем електронске поште на адресу anna@zenta-senta.co.rs
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
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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 добра донеће се применом критеријума
“eкономски најповољнија понуда”.
Елементи критеријума за 1. и 2. партију
Елеменат критеријума
Цена
Рефернције
Гарантни рок

Број пондера
70
20
10

Разрада критеријума
1. ЦЕНА - по формули ..............................................................................до 70 пондера
Најнижа понуђена цена
Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------- x 70
Понуђена цена
2. РЕФЕРЕНЦИЈЕ ......................................................................................до 20 пондера
Број референци
Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------------ x 20
Највећи број референци
3. ГАРАНТНИ РОК..........................................................................................до 10 пондера
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Понуђени гарантни рок
(у данима)
Број пондера се одређује по формули = ------------------------------------------ x 10
Најдуже понуђени гарантни рок
(у данима)
Уколико постоје два или више понуђача са истим бројем пондера, наручилац ће уговор о
јавној набавци доделити понуђачу који је понудио краћи рок ивођења радова.
19. ИСПРАВЉАЊЕ РАЧУНСКИХ ГРЕШАКА
Наручилац може да изврши исправку рачунских грешака, уочених приликом разматрања
понуда по окончању поступка отварања понуда.
Евентуалне рачунске грешке у обрасцу структуре цене – предмеру радова исправљају се од
стране Наручиоца на следећи начин:
- где постоје разлике у износима, израженим бројевима и речима, меродавни су износи
изражени речима
- где постоји разлика између јединичне цене и укупног износа добијеног множењем
јединичне цене и количине, меродавна је јединична цена како је наведена.
Уколико по мишљењу Наручиоца није очита грешка у месту децималног зареза код
јединичне цене, у том случају ће меродаван бити укупан износ како је наведен, а јединична
цена ће се кориговати.
Износ цена наведен у обрасцу структуре цене – предмеру радова, ће се исправити према
горе наведеном поступку за исправљање рачунских грешака уз сагласност Понуђача и
сматра се обавезом за Понуђача. Ако Понуђач не прихвати исправљене рачунске грешке,
његова се понуда одбија.
20. ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ПОНУЂАЧА И РАДНИКА
Радници су дужни да изводе радове на јавној површини тако да се може безбедно одвијати
саобраћај, са посебним мерама обезбеђења градилишта.
За неблаговремено предузимање мера и обавеза предвиђених Законом о јавним путевима,
Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Законом о планирању и изградњи, на предлог
надзорног органа овлашћеног од Наручиоца, као и на основу личних запажања као и
запажања саобраћајне полиције, општински саобраћајни инспектор ће предузети мере из
своје надлежности, где се поред казнених мера одговара и за штету које настану
корисницима путева и учесницима у саобраћају.
Понуђач који је ангажован на предметним радовима је дужан да поштује: саобраћајне
прописе, прописе заштите на раду, користи светлосну и другу сигнализацију, поштује
препоручено оптерећење и брзину возила и брзине за прикључне машине и опрему.
Возачи механизације морају да се крећу у оквиру саобраћајног тока и да немају никакве
привилегије у односу на друге учеснике у саобраћају. Све препреке поред коловоза морају
да буду јасно истакнуте и означене.
21. 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.
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22. 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. 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.
23. 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.
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24. 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.
25. 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 са пратећом траженом
документацијом за финансијско обезбеђење
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава
права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ број 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

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

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

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

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

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

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

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

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

Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачима из групе понуђача у случају заједничке понуде“ попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ број 4
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкамa, према следећем:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА 1. И 2. ПАРТИЈУ
1.1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може
бити старији од 6 месеци пре отварања понуда;
1.2. да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције, 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. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног
и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности (издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може
бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда
пореске управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе –
Управе јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат
издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији
од 2 месецa пре отварања понуда.
НАПОМЕНА: Уколико не буду у потпуности испуњени сви услови из члана 75. и 76
ЗЈН и услови дефинисани у додатним обавезним условима понуда неће бити
разматрана.
Дана: _________ 2014. године

М.П.

ПОНУЂАЧ
__________________
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА 1. ПАРТИЈУ
2.1. да располаже неопходним финансијским капацитетом:
1) сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико:
- није исказао губитак у претходне три пословне године (2010., 2011. и 2012. 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);
- није био у блокади у последњих шест месеци пре дана објављивања позива за
подношење понуда, доказ: потврда НБС (Одељење за принудну наплату) о броју
неликвидних дана за последњих шест месеци пре дана објављивања јавног позива на
Порталу управе за јавне набавке (уколико се ради о заједничкој понуди овај доказ треба
доставити и за све чланове групе понуђача);
2.2. да располаже довољним кадровским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико има најмање 2 лиценцирана грађевинска
инжењера са лиценцом 410 или 415 или 418; доказ: лиценца, М2/M3 обрасци запослених и
фотокопије радне књижице;
2.3. да располаже неопходним техничким капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико:
за архитектонско-грађевинске радове располаже са најмање 2 багера снаге мотора мин. 70
kW, 4 камиона од којих је бар 2 камион кипер, најмање 1 глатким ваљаком, најмање 2
вибрациона ваљка, најмање 1 гуменим ваљаком, најмање 3 финишером, најмање 2 грејдера,
најмање 2 утоваривача, најмање 2 аутоцистерне за воду; асфалтном базом на удаљености од
градилишта до 100 км; доказ: извод из инвентарске листе.

НАПОМЕНА: Уколико не буду у потпуности испуњени сви услови из члана 75. и 76
ЗЈН и услови дефинисани у додатним обавезним условима понуда неће бити
разматрана.
Дана: _________ 2013. године

М.П.

ПОНУЂАЧ
__________________

Page 17 of 53

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА 2. ПАРТИЈУ
2.1. да располаже неопходним финансијским капацитетом:
1) сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико:
- није исказао губитак у претходне три пословне године (2010., 2011. и 2012. 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);
- није био у блокади у последњих шест месеци пре дана објављивања позива за
подношење понуда, доказ: потврда НБС (Одељење за принудну наплату) о броју
неликвидних дана за последњих шест месеци пре дана објављивања јавног позива на
Порталу управе за јавне набавке (уколико се ради о заједничкој понуди овај доказ треба
доставити и за све чланове групе понуђача);
2.2. да располаже довољним кадровским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико има најмање 2 лиценцирана
грађевинска инжењера са лиценцом 410 или 415 или 418 односно најмање 2 лиценцирана
електроинжењера са лиценцом 450, а преосталих најмање 8 запослених у техничкој
оперативи са ССС, ВКВ и КВ стручном спремом; доказ: лиценца, М2/M3 обрасци
запослених и фотокопије радне књижице;
2.3. да располаже довољним техничким капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико располаже са 1 ауто корпом (домена
мин. 12м), најмање 1 возилом за превоз терета (мин. носивости 1700 кг), 1 камионом са
хидрауличном дизалицом (носивости мин. 5 тона), 1 теретном возилом (четири погонска
точка), 1 компресором за разбијанје асфалтних и бетонских површина (мин. снаге 250 кW);
доказ: извод из инвентарске листе.

НАПОМЕНА: Уколико не буду у потпуности испуњени сви услови из члана 75. и 76
ЗЈН и услови дефинисани у додатним обавезним условима понуда неће бити
разматрана.
Дана: _________ 2013. године

М.П.

ПОНУЂАЧ
__________________
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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 Спортског центра у Сенти – партерно уређење,

ПО ПОЗИВУ БРОЈ 404-1-02-3-31/2013-03-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 у вези изградње Спортског центра у Сенти –
партерно уређење, и то:
партија 1 – паркинг простори и прилазни путеви
ЦЕНА : _______________________________БЕЗ ПДВ-А
ЦЕНА : _______________________________СА ПДВ-ОМ
партија 2 – електрична инсталација расвете паркинг простора, прилазних путева и
декоративна расвета фасаде пословног спортског центра
ЦЕНА : _______________________________БЕЗ ПДВ-А
ЦЕНА : _______________________________СА ПДВ-ОМ

НАПОМЕНА: У цену морају бити урачунати сви трошкови.
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НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Плаћање се врши у року од 45 календарских дана од дана записничког пријема радова, и то
уплатом на рачун понуђача.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:
Рок извођења радова је _____ радних дана од дана увођења у посао.
НАПОМЕНА: Понуђач је обавезан да достави уз овај образац Оквирни динамички план.
Тај оквирни динамички план треба да оквирно-грубо, без разбијања на појединачне
позиције одређених радова, дефинише планиране рокове изградње.
ГАРАНТНИ РОК:
Гарантни рок за изведене радове износи ________ календарских дана од дана издавања
употребне дозволе.
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

Partija 1 – parking prostori i prilazni putevi
UVODNA NAPOMENA
Kod svih radova uslovljava se upotreba stručne radne snage i kvalitetnog materijala predviđenog
važećim domaćim standardima i tehničkim propisima i opisima u stavkama predmera u projektu.
Sve pozicije predviđene predmerom podrazumevaju se komplet izvedene i obuhvataju rad,
materijal, stručnu i pomoćnu radnu snagu, potreban alat za rad, kao i sav ostali materijal, spoljni i
unutrašnji transport, izradu i demontažu potrebne skele, kao i obezbeđenje gradilišta i radne
snage. Objekat kao i gradilište mora se stalno održavati čisto i uredno, a po završetku celog posla
pred predaju objekta sve mora biti očišćeno i sve opremljeno za tehnički pregled u apsolutnom
redu i čistoći. Izvođač je u obavezi da vodi građevinsku knjigu i dnevnik. Obračun gotovih radova
vrši se prema jedinicama mera datoj u pozicijama u predmeru za stvarno izvedene količine.
Red.

Opis radova

broj

Jedinica
mere

Količina

Jed.
cena

Ukupna cena
bez PDV-a

“A” GRAĐEVINSKI RADOVI
I
1

2

3

4

PRIPREMNI RADOVI
Rušenje objekta na parceli br 73KO Senta bruto površine
309,78m2 sa utovarom i odvozom šuta na gradsku deponiju.
Obračun po komadu kompletno izvedeno.
Razbijanje postojećih betonskih platoa, prilaznih puteva,
rušenje postojećih betonskih temelja sa vađenjem betonskih
elemenata konstrukcije predhodnih objekata sa utovarom i
odvozom šuta na deponiju. Cenom obuhvatiti vađenje svih
podzemnih instalacija i blindiranje krajeva vodova. Obračun po
2
Razkrčavanje
terena od šiblja i rastinja sa vađenjem korenja
utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2
kompletno izvedeno.

kom

Demontaža postojeće žičane ograde sa vađenjem betonskih
stubova i temelja istih sa utovarom i odvozom na gradsku
deponiju. Obračun po ml kompletno izvedeno.

1.00

m2

9,290.34

m2

2,659.59

m1

513.15

Ukupno pripremni radovi:
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II

SAOBRAĆAJNICE

1

Trasiranje saobraćajnice prema glavnom projektu

2

Skidanje gornjeg sloja terena i iskop zemlje treće kategorije
mašinskim putem do projektovane kote u širini od
6,00m+lepeze. Obraćun po m3 kompletno izvedeno.
Nabijanje i valjanje posteljice do potrebne zbijenosti da se
postigne najmanji modul stišljivosti Me=30MN/m2 . Obračun
po l,0m2 gotove posteljice. Obračun po m2 kompletno izvedeno.

3

4

5

Izrada donje podloge od tiskog Tiskog peska prosečne debljine
d=20cm a prema projektovanim kotama zajedno sa planiranjem
i nabijanjem uz optimalnu vlažnost do 100% zbijenosti prema
modifikovanom Proctorovom postupku. Obračun po l,00m3
gotove podloge. Obračun po m3 kompletno izvedeno.
Nabavka i izrada tamponskog sloja od tucanika d=30cm
zajedno sa nabijanjem i valjanjem. Obračun po l,0m2 gotove
podloge, kompletno izvedeno.

m1

598.98

3

1,078.16

m

m2

3,593.88

m3

718.78

m2

3,593.88

6

Izrada nosećeg sloja bitumeniziranog agregata BNS-22 u sloju
d=8cm. Obračun po m2 kompletno izvedeno.

m2

2,980.71

7

Izrada sloja asfalt betona AB-llbit60 u sloju d=5cm. Obračun po
m2 kompletno izvedeno.

m2

2,980.71

8

Rekonstrukcija postojećeg betonskog puta prosečne širine cca
3,00m. U cenu uračunati skidanje dotrajalih delova betonskog
kolovoza, po potrebi vađenje podloge, novo nasipanje, nabijanje
do optimalne zbijenosti, popunjavanje novim betonom do
postojećih kota, čišćenje, otprašivanje i prskanje betonske
podloge bitumenskom emulzijom. U cenu još ulazi izrada
BNS22 sloja u proseku 8cm i asfalt betona AB l l d= 5cm kao i
obostrano postavljanje položenih ivičnjaka u betonsku podlogu.
Obračunava se po ml gotovog izvedenog kolovoza.

m1

122.00
Svega:

III PARKING i PLATO
1
Iskolčenje platoa i parking prostora i grubo planiranje terena i
zatrpavanje svih nastalih rupa. Kompletno izvedeno,
obračunava se po m2.
2
Planiranje i valjanje posteljice u padu ispod projektovanih
platoa i parkinga zajedno sa potrebnim iskopom i nasipanjem
prema projektovanim kotama. Rad obuhvata uređenje donjeg
stroja sa grubim i finim planiranjem i nabijanjem . Izvršiti
planiranje i sanaciju pojedinih homogenih mesta kvašejem
odnosno prosušivanjem uz nabijanje do tražene zbijenosti.
Ravna posteljice ispituje se letvom dužine 4m uz uslov da
minimalno odstupanje od predviđene ravni ne sme biti veće od
2cm. Kvalitet zbijenosti posteljice kontrolisati merenjem
modula stišljivosti sa kružnom pločom O 30cm , a najmanja
vrednost treba da bude Ms=25MN/m2 Kompetno izvedno
obračunava se po m2 gotove posteljice.
3
Nabavka, transport, nasipanje i mašinsko nabijanje tampon sloja
od tucanika d=20cm . Kompletno izvedeno obračunava se po
m2
4

Izrada betonske podloge d=20cm od armiranog betona MB20MPa armiran sa Q-138 i sa istovremenom površnskom
obradom. Kompletno izvedeno obračun po m2

m2

2,123.56

m2

2,123.56

m2

2,123.56

m2

2,123.56
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5

6

7

Nabavka i polaganje betonskih raster elemenata šestougaonog
oblika na betonsku podlogu prema datim kotama. Betonski
raster elementi su u sivoj i crvenoj boji prema projektu. U cenu
uračunati sloj od peska d=2cm i zalivanje elemenata cementnim
mlekom. Kompletno izvedeno, obračunava se po m2
Platoi

m2

716.56

Parkinzi

m2

1,407.00

Nabavka i postavljanje parkovskih presovanih ivičnjaka
dim.l2/14/40cm u betonsku podlogu na mestima prema zelenoj
površini. Obračunava se po ml gotovog urađenog ivičnjaka.

m1

800.00

Nabavka i postavljanje presovanih ivičnjaka dim.l8/24/60cm u
betonsku podlogu na mestima oko parkinga prema zelenoj
površini među ivičnjacima ostaviti razmak od 3cm. Obračunava
se po ml gotovog urađenog ivičnjaka.

m1

155.00
Svega :

PONUĐAČ

Mesto i datum
M.P.

________________________
(Potpis ovlašćenog lica)

NAPOMENA: Predmer radova je određen Glavnim projektom, koji je izrađen od strane PROSTOR ZA
URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING DOO ADA, 24 430 Ada, 8.Oktobra broj 1.
Uvid u Glavni projekat se može izvršiti na adresi Glavni trg 1, Senta (“Gradska kuća“), kancelarija broj 72,
II sprat.
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Partija 2 – električna instalacija rasvete parking prostora, prilaznih puteva i
dekorativna rasveta fasade poslovnog sportskog centra

Red.
broj

Opis radova

Jedin.
mere

1

Geodetsko snimanje trase kabla i položaja rasvetnih
stubova

pauš.

2

Iskop i zatrpavanje kablovskog rova dimen. 0,4x0,8m
za polaganje napojnih kablova.

m

720

3

Iskop rova dimenzije 0,8x0,8x1,2m za betonske
temelje rasvetnih stubova. Komplet rad

m3

33

4

Isporuka materijala (beton MB 20, betonsko gvožđe
Φ22mm, daska za oplatu) i izgradnja betonskog
temelja (0,8x0,8x1,2m) sa anker vijcima (4kom.
L=1,2m, navoj M18, dužine 50mm). Komplet
materijal i rad

m3

26

m

145

m

870

5

Isporuka i postavlj. vinidurit cevi Φ75mm. Komplet
materijal i rad

6

Isporuka i polaganje u unapred iskopan rov napojnog
kabla PPOO 4x10mm2 od razvodnog ormana SSRO do
rasvetnih stubova, sa uvezivanjem krajeva kabla na
rasvetnim stubovima i na stubu. Komplet materijal i
rad.

7

Isporuka i polaganje u unapred iskopan rov napojnog
kabla PPOO 4x25mm2 od trafo stanice MBTS do
SSRO. Napomena: Tačna dužina određuje se na licu
mesta. Komplet materijal i rad .

Količ.

Jedinična cena

Ukupno

12

8 Isporuka, polaganje i povezivanje trake Fe/Zn 25x4 mm.
Traka se polaže u unapred iskopan rov.

790
kg

9 Isporuka i polaganje plastič. štitnika za kabel i plastične
trake za upozorenje na energetski kabel.

720
m

10 Isporuka i montaža razvodnog ormana SSRO sa
sledećom kompletnom opremom prema datoj
jednopolnoj šemi.
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-glavni prekidač KS 125A
kom

1

kom

3

kom

12

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kompl

1

-glavni osigurač 63A
-osigurač NVOO 25A
-automatski osigurač 16A
-automatski osigurač 10A
-prekidač 4G10-51U
-prekidač običan “OG”
-kontaktor
-foto rele
-monofazna utičnica “OG”
-svetiljka 60W
Komplet materijal i rad

11 Isporuka i montaža rasvetnih čeličnih stubova H=8m sa
priključnom pločom RP0-4, osiguračem FRA 10A, sa
dve plastične cevi Φ75 mm za ulaz-izlaz kablova i tri
anker šarafa Φ24mm. Poz. obuhvata i antikoroziv.
zaštitu stuba i završno farbanje.

25
kom

12 Isporuka, montaža lire L=0.8m. Komplet materijal i rad

25
kom

13 Isporuka i montaža rasvetnih čelič. stubova H=4m sa
priključnom pločom RPO-4, osiguračem FRA 10A, sa
dve plastične cevi Φ75 mm za ulaz-izlaz kablova i tri
anker šarafa Φ24mm. Poz. obuhvata i antikoroziv.
zaštitu stuba i završno farbanje. Komplet materijal i rad.

8
kom
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14

15

16

17

Isporuka i montaža na rasvetne stubove H=8.0 m
svetiljke tipa: ARAMIS I/1640/150 sa metalhalogen
sijalicom 150W/E40/14,5klm/4000K ili odgovarajuće.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i montaža na rasvetne stubove H=4,0m
svetiljke tipa: ISLA I/1640/70 sa metalhalogen
sijalicom 70W/E27/7.0klm/4000K ili odgovarajuće.
Komplet materijal i rad

Isporuka i mont. kabla tipa PPOO-Y 3x1,5mm2 od
priključ. ploče u stubu do svetiljke sa uvezivanjem na
oba kraja. Komplet materijal i rad.

kom

25

kom

8

m

210

kom

33

čas

33

kom

55

m

200

-CORUS I/1653/70/-37/0/4000K sa sijalicom HCI-T
70 ili odgovarajuće
-CORUS I/1639/70/4000K sa sijalicom HCI-T 70 ili
odgovarajuće

kom

40

kom

6

-CORUS I/1659/70/4000K sa sijalicom HCI-T 70 ili
odgovarajuće

kom

4

Povezivanje uzemljivača na rasvetne stubove pomoću
šarafa za uzemljenje na stubu i po jednog ukrsnog
komada SRPS N.B4.936. Komplet materijal i rad

18

Rad sa autokorpom

19

Isporuka i postavljanje
betonskim stubićima.

20

Isporuka i polaganje kabla od GRO i RO- P4 do
dekorativnih svetiljki postavljenih po fasadi objekta.
Kabel se polaže delom po regalu a delom u cevima.
Kabel tipa N2XH 5x2,5mm2. Komplet materijal rad

kablovskih

oznaka

na

Napomena: Tačna dužina određuje se na licu mesta
posle utvrđenja mikro lokacije svetiljki u saradnji sa
proizvođačem opreme.
21

Isporuka, montaža dekorativnih svetiljki:

22

Merenje otpora uzemljenja, otpora petlje, otpora
izolacije, neprekidnosti zaštitnog provodnika i nivoa
osvetljenosti sa izdavanjem atesta.

pauš.

23

Pripremni i završni radovi.

pauš.

24

Puštanje rasvete u probni rad

pauš.
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25

pauš.

Sitan nepredviđen materijal i rad

ukupno električna instalacija:
PDV 20%:
ukupno električna instalacija sa PDV:

PONUĐAČ
Mesto i datum
M.P.

________________________
(Potpis ovlašćenog lica)

NAPOMENA: Predmer radova je određen Glavnim projektom, koji je izrađen od strane ENING DOO za
istraživačko-razvojne radove, projektovanje, izvođenje radova, nadzor i ispitivanje iz oblasti elektrotehnike
24 000 Subotica, Marije V. Tošinice 22/a.
Uvid u Glavni projekat se može izvršiti na adresi Glavni trg 1, Senta (“Gradska kuća“), kancelarija broj 72,
II sprat.
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REKAPITULACIJA
1. PARKING PROSTOR I PRILAZNI PUTEVI

Ukupno bez PDV-a________________________
PDV 20%________________________________
Ukupno sa PDV-om________________________

2. ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVETE
PARKING PROSTORA, PRILAZNIH PUTEVA
I DEKORATIVNA RASVETA FASADE
POSLOVNOG SPORTSKOG CENTRA

Ukupno bez PDV-a________________________
PDV 20%_______________________________
Ukupno sa PDV-om_______________________

PONUĐAČ
Mesto i datum
M.P.

________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
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OBRAZAC broj 7
Tehničke specifikacije-Izgradnja Sportskog centra u Senti-Parterno uređenje
1. partija - Parking prostori i prilazni putevi
Parking prostori i prilazni putevi planirani su na parceli br. 73 KO Senta- Narodna bašta. Postojeći pristupni
put na parceli se zadržava i predviđa se njegova rekonstrukcija, dok se oko objekta sportske hale predviđaju
nove saobraćajnice i pristupni putevi sa parking prostorima.
Projektom „Parking prostori i prilazni putevi“ br. E-1067/12 izrađen od strane „Prostor“ d.o.o Ada je
predviđeno:
1. Parking prostora komada 84
2. Parking prostor za osobe sa invaliditetom komada 10
3. Prilazni putevi
4. Platoi i pešačke staze
Širina kolovozne konstrukcije je 4,00-5,00m prema projektu, parking prostori su 6x2,5m odnosno 6x3,5m
za osobe sa invaliditetom. Platoi i pešačke staze se predviđaju od BEHATON elemenata po izboru
Investitora i Projektanta dimenzija prema projektu. Ostale površine parcele se uređuju ozelenjavanjem.
Svi elementi normalnog poprečnog profila sa potrebnim detaljima za izgradnju dati su u grafičkim
prilozima projekta „Parking prostori i prilazni putevi“ br. E-1067/12 izrađen od strane „Prostor“ d.o.o Ada.
Karakteristični poprečni profili su dati na posebnim prilozima, sa odgovarajućim širinama i kotama.
Projektovani sastav kolovozne konstrukcije:
 AB11
d=5cm
 BNS22s
d=8cm
 tamp. od tuc. 0-31,5mm
d=30cm
 pesak
d=20cm
U slučaju potrebe kod iskopa se predviđa zamena podtla peskom.
Iskop za parking i kolovoz vršiti mašinski do projektovanih kota.
Nabijati i valjati posteljicu da se postigne najmanji modul stišljivosti Me=30MN/m2.
Donju podlogu od tiskog peska uz optimalnu vlažnost nabijati od 100% zbijenosti prema modifikovanom
Proctorovom postupku. Tucanik nabijati i valjati do potrebne zbijenosti. Ivice kolovoza oivičiti ivičnjacima
položenim u betonsku podlogu prema detalju iz projekta. Parking prostori se predviđaju od BEHATON
elemenata tipa saće koji se postavljaju u betonsku podlogu i zalivaju cementnim mlekom. Ivičnjake oko
parking prostora postavi uspravno u betonsku podlogu na razmacima od 3cm, radi prolaza atmosferske vode
na zelenu površinu.
Staze i platoi se predviđaju od BEHATON elemenata tipa saće koji su različite boje i postavljaju se prema
detaljima iz projekta. Polaganje elemenata se izvodi u sloju betona d=20cm na slobodnim stranama trotoara
potrebno je izvesti ivičnjake. Ivičnjaci su parkovski.
Odvodnjavanje atmosferske vode sa kolovoza je rešeno poprečnim padom od 2,5% ka zelenim površinama.
Sa parking prostora se takođe previđa odvodnjavanje atmosferskih padavina na zelenu površinu.
Predviđena je vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija koja je data u odgovarajućim prilogu.
Svi građevinski radovi moraju biti izvedeni prema projektu „Parking prostori i prilazni putevi“ br. E1067/12 izrađen od strane „Prostor“ d.o.o Ada kao i prema važećim tehničkim propisima i standardima.
Sav ugrađeni materijal mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava
ove uslove ne sme se upotrebiti.
PONUĐAČ
Mesto i datum
M.P.

________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
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Tehničke specifikacije-Izgradnja Sportskog centra u Senti-Parterno uređenje
2.partija - Električna instalacija rasvete parking prostora, prilaznih puteva i dekorativna rasveta
fasade poslovnog sportskog centra
Električne instalacije rasvete parking prostora, prolaznih puteva i dekorativne rasvete fasade poslovnog
sportskog centra u Senti predviđeno je postavljanjem rasvetnih stubova visine H=8m odnosno H=4m.
Stubovi su tipski, čelični, zaštićeni od korozije farbanjem temeljnom i osnovnom bojom i pričvršćeni su na
betonski temelj dimenzija 08,x0,8x1m (DxŠxV). Ukupno se postavlja 25 komada rasvetnih stuba visine
H=8m, i 8 komada visine H=4m.
Na stubove visine H=8m montiraju se svetiljke ARAMIS I/1640/150 sa metalhalogen sijalicom
150W/E40/14,5klm/4000K pomoću dekorativne lire 0,8m, a na stubove H=4,0m svetiljke ISLA I/1640/70
sa metalhalogen sijalicom 70W/E27/7,0klm/4000K.
Napajanje svetiljki parking prostora i prolaznih puteva izvesti iz trafo stanica MTBS, koja je izgrađena.
Pored trafo stanice postaviti slobodnostojeći razvodni orman SSRO sa ugrađenom opremom prema
projektu.
Napojni kabel za SSRO je tipa PP00 4x25mm2, a napojni kabel od razvodnog ormana SSRO do rasvetnih
stubova je tipa PP00 4x10mm2 i polaže se do rasvetnih stubova po principu ulaz-izlaz. Zajedno sa napojnim
kablovima polaže se i traka FeZn 25x4mm.
Ispod betoniranih površina kabel treba uvući u cev Ø75mm.
U rasvetnim stubovima ugraditi priključnu ploču sa osiguračima od 10A, a napajanje svetiljki izvesti sa
kablom PP00-Y 3x1.5mm2.
Za osvetljenje istočne fasade predviđene su svetiljke tipa CORUS I/1653/70/37/0/4000K odnosno CORUS
I/1659/70/4000K. Raspored svetiljki prikazan je na crtežu br. E-08/12-05 Glavnog projekta električne
instalacije.
Za osvetljenje zapadne fasade predviđene su svetiljke tipa CORUS I/1653/70/37/0/ 4000K, CORUS
I/1639/70/4000K odnosno CORUS I/1659/70/4000K u svemu prema crtežu br. E-08/12-06 Glavnog
projekta električne instalacije.
Dekorativne svetiljke su sa metalhalogen sijalicama HCI-T 70W. Tačna mikrolokacija i tačan tip svetiljki
treba utvrditi na licu mesta svetlotehničkim probama pri izvođenju radova u saradnji sa proizvođačem
opreme.
Napajanje ove svetiljke predviđeno je iz najbližih unutrašnjih ormana (GRO i RO-P4) sa kablovima N2XH
5x2,5mm2. Kablovi su položeni na već postojećim regalima i u cevima.
Spoljna dekorativna rasveta uključuje se automatski preko tajmera ili opciono ručno kako je već predviđen
u spomenutim ormanima glavnim projektom br. E-127/07 izrađen od strane “Elektro Ingenering” Subotica.
Za zaštitu potrošača od indirektnog napona dodira primeniti sistem NULOVANJA (TN-C-S sistem
napajanja), u skladu sa zahtevima Elektrodistribucije.
Uzemljivač je izraditi kvalitetno, od trake Fe/Zn 25x4mm koja se polaže u rov zajedno sa napojnim kablom.
Rasvetne stubove spojiti sa ovim uzemljivačem pomoću Fe/Zn trake, ukrsnog komada i šarafom.
Celokupna elektroinstalacija mora se izvoditi prema Glavnom projektu električne instalacije rasvete parking
prostora, prolaznih puteva i dekorativna rasveta fasade poslovnog sportskog centra br. E-08/12, izrađen od
strane „Ening“ d.o.o. Subotica, kao i prema sledećim propisima i standardima.
Po završetku radova potrebno je izvršiti ispitivanje instalacje, nivo osvetljenosti, i o rezultatima ovih
ispitivanja treba da pribavi izveštaj izdat od strane ovlašćene organizacije.
Sav ugrađeni materijal mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta.
Svi radovi treba da budu izvedeni prema glavnom projektu, važećim tehničkim propisima i SRPS
standardima, i od strane ovlašćenog izvođača radova za kategoriju objekata u koju spada predmetni objekat.
PONUĐAČ
Mesto i datum
M.P.

________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
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ОБРАЗАЦ број 8
СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА
за партију 1.

Р.б.

Инвеститор и лице за контакт уписати и
телефонски број

Назив објекта
Скраћени назив и локација

1.

2.

3.

4.

5.

НАПОМЕНА: Изјаве Инвеститора, Потврде крајњег корисника, (Образац бр.10 и бр.11), и
Употребне дозволе или Записнике о примопредаји приложити за све објекте са списка
Датум_________________

М.П.

Потпис
______________________
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СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА
за партију 2.

Р.б.

Инвеститор и лице за контакт уписати и
телефонски број

Назив објекта
Скраћени назив и локација

1.

2.

3.

4.

5.

НАПОМЕНА: Изјаве Инвеститора, Потврде крајњег корисника, (Образац бр.10 и бр.11), и
Употребне дозволе или Записнике о примопредаји приложити за све објекте са списка
Датум_________________

М.П.

Потпис
___________________
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ОБРАЗАЦ број 9
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОКОНЧАНИХ СИТУАЦИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ СА СПИСКА
РЕФЕРЕНЦИ
за партију 1.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 404-1-02-3-31/2013-03-IV

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

Заводни број и
датум ситуације

Назив објекта

Вредност окончане
ситације са ПДВ-ом (дин.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

У К У П Н О дин.:

Словима:
име и презиме овлашћеног лица

Датум:

Потпис:
Печат понуђача:

*Фотокопије наведених окончаних ситуација доставити у прилогу овог обрасца.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОКОНЧАНИХ СИТУАЦИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ СА СПИСКА
РЕФЕРЕНЦИ
за партију 2.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 404-1-02-3-31/2013-03-IV

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

Заводни број и
датум ситуације

Назив објекта

Вредност окончане
ситације са ПДВ-ом (дин.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

У К У П Н О дин.:

Словима:
име и презиме овлашћеног лица

Датум:

Потпис:
Печат понуђача:

*Фотокопије наведених окончаних ситуација доставити у прилогу овог обрасца
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ОБРАЗАЦ број 10

ИЗЈАВА
ИНВЕСТИТОРА
за партију 1.

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

извело предузеће ____________________________________________________________

Сви радови су изведени успешно, у оквирима уговореног квалитета и уговореног рока,
те није било реализације уговорених казни по било ком основу, или другог спора по
овом уговору.
Ова Изјава се даје ради подношења понуде Понуђача за: изградњу Спортског центра у
Сенти – партерно уређење, као потврда референце понуђача и у друге сврхе се не може
користити.
НАПОМЕНА: према потреби овај прилог се може умножавати фотокопирањем
преузетог обрасца.

За Понуђача:

За Инвеститора:

М.П.

М.П.

_____________________
потпис одговорне особе

_____________________
потпис одговорне особе

Датум _________________
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ИЗЈАВА
ИНВЕСТИТОРА
за партију 2.

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

извело предузеће ____________________________________________________________

Сви радови су изведени успешно, у оквирима уговореног квалитета и уговореног рока,
те није било реализације уговорених казни по било ком основу, или другог спора по
овом уговору.
Ова Изјава се даје ради подношења понуде Понуђача за: изградњу Спортског центра у
Сенти – партерно уређење, као потврда референце понуђача и у друге сврхе се не може
користити.
НАПОМЕНА: према потреби овај прилог се може умножавати фотокопирањем
преузетог обрасца.

За Понуђача:

За Инвеститора:

М.П.

М.П.

_____________________
потпис одговорне особе

_____________________
потпис одговорне особе

Датум _________________
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ОБРАЗАЦ број 11

ПОТВРДА
КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА ОБЈЕКТА СА РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ
за партију 1.

Крајњи корисник___________________________________________________________
потврђује да је објекат _______________________________________________________,
(уписати назив објекта из Обрасца број 8)

који је извело предузеће _____________________________________________________
у експлоатацији и употреби од ______________ (уписати датум), и у протеклом
периоду није било проблема због начињених пропуста у изградњи нити поправки и
интервенција од стране извођача у гарантном року.
Ова Потврда се даје ради подношења понуде Понуђача за: изградњу Спортског
центра у Сенти – партерно уређење, као потврда референце понуђача и у друге сврхе
се не може користити.
НАПОМЕНА: према потреби овај прилог се може умножавати фотокопирањем
преузетог обрасца.

За Понуђача:

За крајњег корисника:

М.П.

М.П.

______________________
потпис одговорне особе

_______________________
потпис одговорне особе

Датум ________________
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ПОТВРДА
КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА ОБЈЕКТА СА РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ
за партију 2.

Крајњи корисник___________________________________________________________
потврђује да је објекат _______________________________________________________,
(уписати назив објекта из Обрасца број 8)

који је извело предузеће _____________________________________________________
у експлоатацији и употреби од ______________ (уписати датум), и у протеклом
периоду није било проблема због начињених пропуста у изградњи нити поправки и
интервенција од стране извођача у гарантном року.
Ова Потврда се даје ради подношења понуде Понуђача за: изградњу Спортског
центра у Сенти – партерно уређење, као потврда референце понуђача и у друге сврхе
се не може користити.
НАПОМЕНА: према потреби овај прилог се може умножавати фотокопирањем
преузетог обрасца.

За Понуђача:

За крајњег корисника:

М.П.

М.П.

______________________
потпис одговорне особе

_______________________
потпис одговорне особе

Датум ________________
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ОБРАЗАЦ број 12
МОДЕЛ УГОВОРА
за партију 1.
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 изградње Спортског центра у Сенти –
партерно уређење, партија 1. – паркинг простори и прилазни путеви, и то према
Понуди Извођача радова бр. ______ од ___________. године, која је код Наручиоца
заведена под бр. ____________ од _________________. године и која чини саставни део
овог уговора.
II OБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, изведе стручно и
квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима,
стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла.
Извођач радова се обавезује да изводи радове и користи материјале и опрему
одговарајућег квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу су
са техничким захтевима Наручиоца и правилима струке, у свему према Понуди
описаној у члану 1. овог уговора, која чини његов саставни део.
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Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, у целости изведе у року
од _____ радних дана од дана увођења у посао, што представља битан елеменат овог
уговора.
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 градилишта, тако што ће предузети
све потребне мере за безбедност радова, суседних објекта, материјала, саобраћаја,
околине и заштите животне средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера
заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште
заштите и сигурности свих радника и трећих лица током извођења радова, као и да
пријави отварање градилишта надлежној инспекцији рада.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и
сноси сву насталу штету.
Члан 6.
Извођач радова је дужан да уредно и по прописима води градилишну документацију,
књигу инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који
морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца
радова.
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Члан 7.
Извођач радова је дужан да, у оквиру уговорене цене, нарочито изврши и следеће
радове, без посебне надокнаде:
1) да изради Динамички план извођења радова и достави га Наручиоцу,
2) да изради Пројекат за привремено регулисање саобраћаја за време трајања радова и
да га достави надлежном управљачу путева ради добијања Решења о привременом
регулисању саобраћаја,
3) да постави и одржава привремену, радну саобраћајну сигнализацију за време
извођења радова, у складу са одобреним пројектом,
4) да обезбеди дозволу - Решење о раскопавању на јавној површини,
5) да спроведе одговарајуће мере заштите на раду и пријави отварање градилишта
Инспекцији заштите на раду,
6) да на градилишту постави таблу која мора садржати информације у склaду са
Законом,
7) да прибави решење или мишњење надлежног одељења Општинске управе о месту
депоновања вишка земљаног материјала и шута са градилишта,
8) да благовремено достави Наручиоцу Решења о именовању одговорних извођача
радова, који ће бити ангажовани на терену,
9) да изврши потребно осигурање постојећих инсталација, које се налазе у пројектнотехничкој документацији, изводу из катастра и на терену, те да у случају оштећења
истих, својом кривицом, изврши квалитетно и правовремено довођење инсталација у
првобитно стање из сопствених средстава,
10) да о свом трошку обезбеди дозволе за прилаз, заустављање и паркирање опреме,
механизације и осталих врста возила, које се односе на предметно градилиште,
11) да уредно доставља Наручиоцу атесте за уграђене материјале и опрему, као и да
изврши сва потребна испитивања материјала (геомеханичка, геотехничка и
лабораторијска) по налогу Надзорног органа,
12) да по завршетку радова, уклони све привремене објекте, депоније материјала,
механизацију, шут и отпатке,
13) да отклони све недостатке по записницима комисије за технички преглед и изврши
примопредају изведених радова у року који је дат у записнику,
14) да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке који би се појавили у
гарантном року,
15) да отклони све штете које би евентуално нанео током грађења постојећим
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама и трећим лицима,
16) да, у случају, оправданог и привременог прекида радова о свом трошку обезбеди
градилиште и радове од пропадања.
III ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац се обавезује да:
1) Извођачу радова преда Решење о грађевинској дозволи и Потврду о пријави радова,
2) Извођачу радова преда техничку документацију за извођење радова,
3) именује надзорне органе и о томе писмено обавести Извођача радова,
4) по пријему обавештења о завршетку радова поднесе захтев за технички преглед.
Члан 9.
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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 10. овог уговора.
Вредност изведених радова, по записничком пријему истих, ће се израчунавати на
основу стварно изведених количина радова, из оверених обрачунских листова
грађевинских књига, и по прихваћеним јединичним ценама из понуде Извођача радова,
описане у члану 1. овог уговора.
Јединичне цене из понуде Извођача радова су фиксне до завршетка извођења радова.
У цену су укључени сав помоћни материјали, радна снага и друго што је неопходно за
реализацију предмета уговора.
Извођач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе радове, без обзира
на евентуални вишак или мањак стварно изведених радова, у односу на уговорене
количине предметних радова из члана 1. овог уговора.
Члан 10.
Плаћање се врши у року од 45 (четиридесетпет) календарских дана од дана записничког
пријема радова, и то уплатом на рачун понуђача.
V ГАРАНТНИ РОК
Члан 11.
Уговорне стране су се споразумеле да гарантни рок за квалитет изведених радова
износи _________календарских дана и почиње да тече од дана издавања употребне
дозволе.
У случају недостатака откривених у гарантном року, Наручилац се обавезује да
писмено о томе обавести Извођача радова у року од 5 дана од откривања недостатака.
Извођач радова се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку
отклони све недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог
обавештења од стране Наручиоца.
Уколико Извођач радова не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац
задржава право да на терет Извођача радова ангажује другог извођача радова за
отклањање предметних недостатака.
Члан 12.
Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач радова приликом потписивања овог
уговора поднео банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама:
безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности понуђене
цене са ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење радова, која ће се уновчити у случају да не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.
Извођач радова се обавезује да ће у тенутку пријема уговорених радова предати
Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, са
клаузулама: безусловна и платива на први позив, и то у висини од 10% од укупне
вредности уговора са ПДВ-ом, чији рок важења је 30 (тридесет) дана дужи од гарантног
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рока, која ће се уновчити у случају да у гарантном року не отклони грешке којe би
моглe да умање могућност коришћења предмета уговора.
Предаја банкарске гаранције из претходног става овог члана констатује се Записником
о пријему уговорених радова.
VI РАСКИД УГОВОРА И УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.
Неиспуњењем уговора у року, који је одређен у члану 3. овог уговора, наступа
раскид уговора по самом закону.
Наручилац може одржати уговор на снази, ако по истеку рока за извођење радова,
обавести Извођача радова да захтева испуњење Уговора.
У случају да Извођач радова прихвати овај захтев за испуњење уговора, Наручилац има
неопозиво право да обрачуна уговорну казну за прекорачење уговореног рока, на начин
како је то одређено чланом 14. овог уговора.
Уколико ни у накнадно продуженом року Извођач радова не изврши уговор, Наручилац
раскида уговор писменом изјавом, која се доставља другој уговорној страни.

Члан 14.
Извођач радова се обавезује да ће Наручиоцу платити уговорну казну за прекорачење
уговореног рока у износу од 1‰ целокупне вредности уговора за сваки дан закашњења
у односу на уговорени рок, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може
прећи 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако је Наручилац због прекорачења уговореног рока у извођењу или предаји изведених
радова, претрпео штету која је већа од уговорене казне, може уместо уговорене казне
захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне може захтевати и разлику до
пуног износа претрпљене штете.
Члан 15.
Ако се уговор раскине кривицом Извођача радова, на начин, како је то одређено чланом
13. овог уговора Наручилац прихвата да Извођачу радова плати радове, који су
изведени до момента раскида, само под условом да су те позиције радова из понуде у
100% степену извршења.
У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања о свом трошку.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се Закон о планирању и
изградњи, Посебне узансе о грађењу и други прописи из области која је предмет овог
уговора.
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Члан 17.
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 18.
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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МОДЕЛ УГОВОРА
за партију 2.
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 изградње Спортског центра у Сенти –
партерно уређење, партија 2. – електрична инсталација расвете паркинг простора,
прилазних путева и декоративна расвета фасаде пословног спортског центра, и то
према Понуди Извођача радова бр. ______ од ___________. године, која је код
Наручиоца заведена под бр. ____________ од _________________. године и која чини
саставни део овог уговора.
II OБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, изведе стручно и
квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима,
стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла.
Извођач радова се обавезује да изводи радове и користи материјале и опрему
одговарајућег квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу су
са техничким захтевима Наручиоца и правилима струке, у свему према Понуди
описаној у члану 1. овог уговора, која чини његов саставни део.
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Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, у целости изведе у року
од _____ радних дана од дана увођења у посао, што представља битан елеменат овог
уговора.
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 градилишта, тако што ће предузети
све потребне мере за безбедност радова, суседних објекта, материјала, саобраћаја,
околине и заштите животне средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера
заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште
заштите и сигурности свих радника и трећих лица током извођења радова, као и да
пријави отварање градилишта надлежној инспекцији рада.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и
сноси сву насталу штету.
Члан 6.
Извођач радова је дужан да уредно и по прописима води градилишну документацију,
књигу инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који
морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца
радова.
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Члан 7.
Извођач радова је дужан да, у оквиру уговорене цене, нарочито изврши и следеће
радове, без посебне надокнаде:
1) да изради Динамички план извођења радова и достави га Наручиоцу,
2) да изради Пројекат за привремено регулисање саобраћаја за време трајања радова и
да га достави надлежном управљачу путева ради добијања Решења о привременом
регулисању саобраћаја,
3) да постави и одржава привремену, радну саобраћајну сигнализацију за време
извођења радова, у складу са одобреним пројектом,
4) да обезбеди дозволу - Решење о раскопавању на јавној површини,
5) да спроведе одговарајуће мере заштите на раду и пријави отварање градилишта
Инспекцији заштите на раду,
6) да на градилишту постави таблу која мора садржати информације у склaду са
Законом,
7) да прибави решење или мишњење надлежног одељења Општинске управе о месту
депоновања вишка земљаног материјала и шута са градилишта,
8) да благовремено достави Наручиоцу Решења о именовању одговорних извођача
радова, који ће бити ангажовани на терену,
9) да изврши потребно осигурање постојећих инсталација, које се налазе у пројектнотехничкој документацији, изводу из катастра и на терену, те да у случају оштећења
истих, својом кривицом, изврши квалитетно и правовремено довођење инсталација у
првобитно стање из сопствених средстава,
10) да о свом трошку обезбеди дозволе за прилаз, заустављање и паркирање опреме,
механизације и осталих врста возила, које се односе на предметно градилиште,
11) да уредно доставља Наручиоцу атесте за уграђене материјале и опрему, као и да
изврши сва потребна испитивања материјала (геомеханичка, геотехничка и
лабораторијска) по налогу Надзорног органа,
12) да по завршетку радова, уклони све привремене објекте, депоније материјала,
механизацију, шут и отпатке,
13) да отклони све недостатке по записницима комисије за технички преглед и изврши
примопредају изведених радова у року који је дат у записнику,
14) да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке који би се појавили у
гарантном року,
15) да отклони све штете које би евентуално нанео током грађења постојећим
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама и трећим лицима,
16) да, у случају, оправданог и привременог прекида радова о свом трошку обезбеди
градилиште и радове од пропадања.
III ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац се обавезује да:
1) Извођачу радова преда Решење о грађевинској дозволи и Потврду о пријави радова,
2) Извођачу радова преда техничку документацију за извођење радова,
3) именује надзорне органе и о томе писмено обавести Извођача радова,
4) по пријему обавештења о завршетку радова поднесе захтев за технички преглед.
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Члан 9.
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 10. овог уговора.
Вредност изведених радова, по записничком пријему истих, ће се израчунавати на
основу стварно изведених количина радова, из оверених обрачунских листова
грађевинских књига, и по прихваћеним јединичним ценама из понуде Извођача радова,
описане у члану 1. овог уговора.
Јединичне цене из понуде Извођача радова су фиксне до завршетка извођења радова.
У цену су укључени сав помоћни материјали, радна снага и друго што је неопходно за
реализацију предмета уговора.
Извођач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе радове, без обзира
на евентуални вишак или мањак стварно изведених радова, у односу на уговорене
количине предметних радова из члана 1. овог уговора.
Члан 10.
Плаћање се врши у року од 45 (четиридесетпет) календарских дана од дана записничког
пријема радова, и то уплатом на рачун понуђача.
V ГАРАНТНИ РОК
Члан 11.
Уговорне стране су се споразумеле да гарантни рок за квалитет изведених радова
износи _________календарских дана и почиње да тече од дана издавања употребне
дозволе.
У случају недостатака откривених у гарантном року, Наручилац се обавезује да
писмено о томе обавести Извођача радова у року од 5 дана од откривања недостатака.
Извођач радова се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку
отклони све недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог
обавештења од стране Наручиоца.
Уколико Извођач радова не отклони уочене недостатке у датом року, Наручилац
задржава право да на терет Извођача радова ангажује другог извођача радова за
отклањање предметних недостатака.
Члан 12.
Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач радова приликом потписивања овог
уговора поднео банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама:
безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности понуђене
цене са ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење радова, која ће се уновчити у случају да не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.
Извођач радова се обавезује да ће у тенутку пријема уговорених радова предати
Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, са
клаузулама: безусловна и платива на први позив, и то у висини од 10% од укупне
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вредности уговора са ПДВ-ом, чији рок важења је 30 (тридесет) дана дужи од гарантног
рока, која ће се уновчити у случају да у гарантном року не отклони грешке којe би
моглe да умање могућност коришћења предмета уговора.
Предаја банкарске гаранције из претходног става овог члана констатује се Записником
о пријему уговорених радова.
VI РАСКИД УГОВОРА И УГОВОРНА КАЗНА
Члан 13.
Неиспуњењем уговора у року, који је одређен у члану 3. овог уговора, наступа
раскид уговора по самом закону.
Наручилац може одржати уговор на снази, ако по истеку рока за извођење радова,
обавести Извођача радова да захтева испуњење Уговора.
У случају да Извођач радова прихвати овај захтев за испуњење уговора, Наручилац има
неопозиво право да обрачуна уговорну казну за прекорачење уговореног рока, на начин
како је то одређено чланом 14. овог уговора.
Уколико ни у накнадно продуженом року Извођач радова не изврши уговор, Наручилац
раскида уговор писменом изјавом, која се доставља другој уговорној страни.
Члан 14.
Извођач радова се обавезује да ће Наручиоцу платити уговорну казну за прекорачење
уговореног рока у износу од 1‰ целокупне вредности уговора за сваки дан закашњења
у односу на уговорени рок, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може
прећи 5% укупне вредности уговорених радова.
Ако је Наручилац због прекорачења уговореног рока у извођењу или предаји изведених
радова, претрпео штету која је већа од уговорене казне, може уместо уговорене казне
захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне може захтевати и разлику до
пуног износа претрпљене штете.
Члан 15.
Ако се уговор раскине кривицом Извођача радова, на начин, како је то одређено чланом
13. овог уговора Наручилац прихвата да Извођачу радова плати радове, који су
изведени до момента раскида, само под условом да су те позиције радова из понуде у
100% степену извршења.
У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања о свом трошку.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се Закон о планирању и
изградњи, Посебне узансе о грађењу и други прописи из области која је предмет овог
уговора.
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Члан 17.
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 18.
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 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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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 радова у вези изградње Спортског центра у Сенти – партерно уређење, број:
404-1-02-3-31/2013-03-IV, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
______________________

М.П.
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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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