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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-19-1/2014-01 и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку 404-19-2/2014-01, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку у отвореном поступку –извођење радова на реализацији пројекта 
изградње и опремања  бунара Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и Доњи Шор 

на постојећи бунар  
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или 
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 
 
 
4 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
 
9  

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 
VI Образац понуде 21 
VII Модел уговора 25 

 
VIII 

Образац структуре ценe са упутством како да се 
попуни 

 
28 

IX Образац трошкова припреме понуде 32 
X Образац изјаве о независној понуди 33 
 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона 

 
34 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: општина Мали Иђош  
Адреса: 24321 Мали Иђош, Главна бр.32.  
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у  отвореном поступку јавне набавке, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-19/2014-01 су радови– извођење радова на реализацији 
пројекта изградње и опремања  бунара Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и 
Доњи Шор на постојећи бунар 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Младен Малавразић 
број факса: 024/730-003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-19/2014-01 су радови: извођење радова на реализацији 
пројекта изградње и опремања  бунара Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и 
Доњи Шор на постојећи бунар 
 
 
Назив и ознака из ОРН: 45240000- радови на изградњи хидрограђевинских објеката 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 
СЛ. 

 
 
ОПИС РАДОВА: 

УВОД 

У циљу побољшања водоснабдевања становништва на територији општине Мали Иђош, 
Инвеститор »Општина Мали Иђош«, ул. Марšала Тита бр. 32 из Малог Иђоша, је приступила 
уговарању израде пројектне документације дистрибутивне водоводне мреже од 
полиетилена пречника 110мм НП10, од постојећег бунара Б-4 у улици Мост до бунара 
»Јединство« на раскрсници улица Доњи Шор у Гујонове. 

ТРАСА ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ 

Траса будуће водоводне линије је предвиђена од постојећег бунара Б-4 који се у улици Мост, 
затим дуж улице Доњи Шор и завршава се у улици Доњи Шор код бунара 
»Јединство«.Пројектована водоводна линија је у зеленим површинама, а на месту укрштања 
са постојећом коловозном конструкцијом, испод постојећег коловоза.Оријентациона дужина 
будуће новопројектоване водоводне линије је око 800 м. 

НИВЕЛЕТА ЦЕВОВОДА 

Нивелета цевовода је пројектована са минималном дубином постављања од 1,20м (дно 
цеви), при чему је потребно водити рачуна са укрштањем са другим инфраструктурним 
објектима ( гасовод, телеком, електро енергетска мрежа,...). 

РОВ 

Предвиђена ширина рова је условљена пречником цеви, дубином рова и начином уградње. 
Предвиђена ширина рова је 0.60 м.Цеви се полажу на слој песка дебљине 10 цм. Цеви се 
облажу песком и затрпавају песком 10 цм над теменом цеви. Затрпавање рова на делу 
трасе водоводне линије која се изводи у зеленим површинама се изводи земљом из ископа, 
са затрпавањем у слојевима од 30цм и збијањем до природне носивости тла, а на делу 
трасе испод постојеће коловозне конструкције се изводи подбуšивањем испод постојеће 
коловозне конструкције или ископом уз услов да се врши комплетна замена материјала са 
збијањем до потребне носивости и враћањем коловозне конструкције у првобитно стање. 
Ови радови ће се изводити у потпуности према условима надлежне комуналне 
организације. 

Избор пречника 

Пречник водоводне линије је одређен на бази хидрауличког прорачуна и сагледавања 
целокупног система водоснабдевања у Општини Мали Иђоš, тако да је изабран пречник 
водоводне линије од 110мм. 

ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ 
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Будућа водоводна линија је профила Ø110мм, од полиетилена високе густине ПЕ100 за 
називни притисак од 10 бара. Спајање цеви се врши сучеоним заваривањем. Скретање 
водоводних инсталација се врши полиетиленским луковима који се са цевима спајају 
сучеоним заваривањем. Избор цевног материјала је извршен узимајући у обзир анализу 
квалитета и садаšње услове на тржишту. Критеријуми за избор били су пре свега техничке 
карактеристике како у фази изградње тако и у експлоатацији и тржишна повољност са 
аспекта набавне цене, цене транспорта и цене уградње. 

ОБЈЕКТИ НА ТРАСИ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ 

Технички опис за исходовавање локацјиске дозволе за повезивање бунара Б-4 са бунаром 
„Јединство“ страна 2Објекти на траси водоводне мреже су чворна места где се врши 
спајање водоводне мреже са постојећом уличном водоводном мрежом, места прикључења 
будућих водоводних инсталација дуж улица које гравитирају улици Мост и улици Доњи шор, 
против пожарни надземни или подземни хидранти по условима надлежног предузећа, као и 
прикључци постојећих стамбених и пословних објеката. Чворна места где се врши спајање 
будуће водоводне мреже са постојећом, као и места рачвања на раскрсницама секундарних 
улица су предвиђена са водоводним шахтовима, због саме уградње водоводне арматуре и 
вентила ради комотнијег одржавања будуће водоводне инсталације.Шахтови су предвиђени 
као зидане конструкције од бетонског блока дим. 40x19x19цм, са подном плочом д=20цм, 
армираном мрежом, на подлози од шљунка д=10цм и подлози од мршавог бетона МБ15 
д=10цм и горњом плочом д=20цм, армираном ребрастом арматуром. На горњој плочи се 
оставља поклопац за силазак у шахт пречника 625мм, за класу оптерећења Д400 или Ц250 
у зависности од класе оптерећења.Шахтови морају бити оптималних димензија ради 
манипулације са опремом у њима. Ове димензије биће усвојене приликом израде Главног 
пројекта, а морају да омогућавају повољан распоред фазонских комада и затварача у њима. 
Сви ливено гвоздени комади морају да задовољавају стандард ЕН545 (са епоксидном 
заштитом), а затварачи су предвиђени као овални затварачи који морају да задовољавају 
стандард ЕН 1266, а такође морају да задовољавају и ЕН 558-1 као стандард за уградњу.  
На крају, још једном је потребно напоменути да је спајање цевовода предвиђено сучеоним 
заваривањем а предвиђена дужина будуће водоводне линије је око 800м. Тачна дужина ће 
се утврдити током израде Главног пројекта. 

 
ПРЕДМЕР РАДОВА ПО ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ: 
 

OPIS RADOVA j.m. kol 

1 2 3 
GEODETSKI RADOVI 

Pre početka radova potrebno je izvršiti obeležavanje trase buduće vodovodne linije. U 
sklopu ovih radova potrebno je izvršiti i izradu odgovarajućih detalja za izvođenje radova. 
Obračun po m1 obeležene trase.  m 785.00  

UKUPNO geodetski radovi 

ZEMLJANI RADOVI 
Iskop rova mora da odgovara urbanističko tehničkim uslovima i projektu. Iskopani materijal 
se deponuje 1m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte izvođač 
je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje, delu je obavezan ručni iskop. Pozicija obuhvata 
raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže cevovoda, zaštitu drugih 
instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu 
snagu, eventualno crpljenje podzemne vode,obezbeđenje rova znacima 
upozorenja,zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, održavanje rova, 
kao i sve druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskop će se vršiti 30% mašinskim putem, na 
mestima ukrstanja sa postojećim instalacijama, mačinskim putem, 0,6m prosečna dubina je 
1,3m. Obračun je po m3 iskopa. 
mašinski iskop 

m3 
m3 

558.09 

62.01 
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ručni iskop 

Mašinsko - ručni iskop zemlje za izradu čvornih mesta na vodovodnoj liniji, kao i za 
proširenje rova na mestima postavljanja nadzemnog hidranta. Potrebno je izvršiti iskop za 
dve šahte dimenzija 1.8m x 1.8m x 2.0m, za 4 čvora dimenzija 1.2m x 1.2m x 1.5m (za 
čvorove na vodovodnoj mreži),  a proširenje rova izvršiti na četiri mesta dimenzija 1,0 x 1,0 x 
1,5m, za podzemni hidrant. Obračun po m3.   
 m3 

 
 
 

27.60 
 

Fino planiranje dna. Posle grubog iskopa, dno rova isplanirati u tačno projektovanom padu i 
kotama u kojima će biti polagane vodovodne cevi. Obračun po m2 izvršenog planiranja.  
 m2 

471.00 
 

Nabavka, transport i ugradnja sitnozrnog peska (najveće zrno peska ne sme preći 3mm) 
ispod cevi d=10cm i preko temena cevi d=10cm. Nasipanje izvršiti ručno sa istovremenim 
podbijanjem oko i iznad cevi. Plaća se po m3 ugradjenog materijala. 
 m3 

117.75 
 

Nabavka, transport i ugradnja šljunka prirodne granulacije na mestima gde rov ide 
neposredno pored postojećeg asfalta. Nasipanje izvršiti ručno sa istovremenim nabijanjem u 
slojevima od 30cm do potrebne zbijenosti. Plaća se po m3 ugradjenog materijala. 
 m3 

225.00 
 

Po montiranju cevi izvršiti zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po 30cm sa 
nabijanjem ručnim maljem. Nabijanje izvršiti do prirodne nosivosti tla. Pošto je trasa kanala u 
zemlji pored puta, zbijenost materijala kojim se rov zatrpava mora da iznosi minimum 90% 
od maksimalne zapreminske težine u suvom stanju. Pri zatrpavanju rova voditi računa da 
prvi sloj do peščane obloge oko cevi mora biti sitan rastresit materijal. Obracun po m3 
zatrpanog rova. m

3
 304.95 

Po završenom zatrpavanju rovova, preostalu zemlju deponovati na mesto koje odredi 
nadzorni organ, a najvise 3000m od mesta utovara. Ukoliko se ukaže potreba za nasipanjem 
terena ista se ima uptrebiti u tu svrhu. Obračun po m3 deponovane zemlje. m

3
 342.75 

U cilju određivanja tačnog položaja podzemnih postojećih instalacija, kako u horizontalnom 
tako i u vertikalnom smislu, potrebno je izvršiti iskop probnih jama prosečne dubine 1,50m, 
dužine 1,50m i širine 0,6m, upravno na trasu budućeg vodovoda. Za jednu probnu jamu, 
potrebno je iskopati 1,5x1,5x0,6=1,35m3 zemlje. Probne jame (šliceve) iskopati na svakih 
100m. Obračun po komadu iskopane probne jame. kom. 8.00 

UKUPNO zemljani radovi 

BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI      
Fino planiranje dna temeljnog rova. Posle grubog iskopa, dno šahte isplanirati. Obračun po 
m2 izvršenog planiranja.  m

2
 8.00 

Nasipanje šljunka ispod  temeljne ploče vodovodnog šahta d=10cm. Plaća se po m3 
ugradjenog materijala. m

3
 0.80 

Betoniranje ispod temeljne ploče mršavim betonom MB15 d=10cm. Plaća se po m3 
ugradjenog betona. 

m
3
 0.80 

Betoniranje temeljne ploče vodovodne šahte armiranim betonom MB30 u svemu prema 
detaljima iz projekta. Debljina donje pločle je 20cm. Plaća se po m3 ugradjenog betona. 

m
3
 1.30 

Zidanje zidova vodomerne šahte dimenzija 1.8*1.8*1,4m, betonskim blokom sa 
malterisanjem zidova sa unutrašnje strane u svemu prema detaljima iz projekta. Debljina 
zidova je 20cm. Plaća se po komadu ozidane i omalterisane šahte. kom 2.00 
Betoniranje gornje ploče vodovodnih šahti armiranim betonom MB30 u jednostrukoj oplati u 
svemu prema detaljima iz projekta, sa ostavljanjem otvora za šaht poklopac. Debljina gornje 
ploče je 20cm. Plaća se po m3 ugradjenog betona. 

m
3
 1.18 

Betoniranje ankernih blokova u vodomernoj šahti, ispod N komada kod nadzemnog hidranta, 
kao i kod LG kapa za ventile na mestu priključka i kod nadzemnog hidranta  betonom MB20. 
Plaća se po komadu ugradjenog anker bloka. 

dim 25x30x40cm - u vodovodnoj šahti kom 2 

dim30x30x20cm - kod ventila kom 4 

dim 20x20x20cm - ispod N komada kod podzemnih hidranata kom 4 
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Nabavka, ispravljanje i sečenje armature GA 240/360, RA 400/500, MA500/560- Q188, po 
datoj specifikaciji. Obračun po kg ugrađene armature. 

kg 240 
Izrada hidroizolacije vodomerne šahte i to podne ploče i zidova sa spoljašnje strane, 
KONDOROM IV u svemu prema uputstvu proizvodjača, uz prethodno premazivanje 
bitulitom. Obračun po m2. m

2
 27.28 

Nabavka i ugradnja LG penjalica u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Obračun po 
komadu ugrađene penjalice. 

kom. 6 
Nabavka i ugradnja LG poklopca za klasu opterećenja D400 (C250), prečnika 625mm u 
svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. 

kom. 2 

UKUPNO betonski radovi     
MONTERSKI RADOVI - NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA PE CEVI, ARMATURE I 

FITINGA 
 

Izvršiti nabavku i montažu PE 100 vodovodnih cevi (Granulat PE100 - Borealis LS-H ili 
ekvivalent) i fazonskih komada,  u skladu sa EN12201, (obavezan sertifikat DVGW) za  
izvođenje  cevovoda, za radni pritisak od  NP10. Cevi moraju imati odobrenje da su za pijaću 
vodu, moraju biti otporne na UV-radijaciju i mraz. Cevi moraju biti obeležene plavom bojom - 
proizvođač, tip, pritisak i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi. Cevi se 
spajaju sučeonim zavarivanjem. Cevi su proizvođača Peštan - Aranđelovac ili slične. 
Obračun po m1 montirane mreže. 

prečnik 110mm NP10 bara m
1
 785 

PE tuljak Æ110 sa letećom prirubnicom DN100mm kom. 12 

PE luk Æ110, 90˚ NP10 kom. 3 
Izvršiti nabavku i montazu LG vodovodnih armatura prema EN545 (epoksi zaštita) u 
vodovodnim šahtama, u svemu prema tehničkim uslovima, crtežima i datoj specifikaciji. U 
jedinačnu cenu ulazi sav potreban rad i spojni materijal (dihtung gume, šrafovi, navrtke...). 
Obračun po komadu. 

T komad DN100/100/100, NP10  kom 4 

T komad DN100/80/100, NP10  kom 4 

N komad DN80, NP10  kom 4 

X komad, DN100, NP10 kom 3 

FF komad DN100/600 kom 6 
Izvršiti nabavku i montazu zatvarača EURO 20, prema EN 1266 i EN 558-1 u čvorovima, u 
svemu prema tehničkim uslovima, crtežima i datoj specifikaciji. U jedinačnu cenu ulazi sav 
potreban rad i spojni materijal (teleskopska garnitura, dihtung gume, šrafovi M16x70, 
navrtke...). Obračun po komadu. 

EURO 20 OVZ DN100mm NP10 kom 6 

EURO 20 OVZ DN80mm NP10 sa teleskopom kom 4 
 LG kapa za ventil D=270mm, H=270mm, težine 14kg (LG kapa prema DIN-u 4056) za 
ugradnju iznad ventila. kom 4 
Izvršiti nabavku i montažu podzemnog hidranta prečnika DN80, izradjen od  GGG40, za 
radni pritisak od 10bara, dubina ugradnje 1,00m, a ukupna visina je 0,75m. U cenu ulazi sav 
potrebni materijal za ugradnju, kao i LG kapa za podzemni hidrant prema DIN-u 
4055,d=340mm, h=310mm, težine 28kg. Obračun po komadu. kom 4 

UKUPNO monterski radovi 

OSTALI RADOVI     
Izvršiti hidraulicko ispitivanje postavljene mreže na probni pritisak uz obavezno prisustvo 
Nadzornog organa. Potrebnu količinu vode za ispitivanje obezbedjuje izvodjać. Obraćunava 
se po m1 postavljene i ispitane mreže. m

1
 785.00 

Izvršiti dezinfekciju postavljene i ispitane mreže prema važećim propisima uz obavezno 
prisustvo Nadzornog organa. Obračunava se po m1 postavljene i dezinfikovane mreže. 

m
1
 785.00 

Izvršiti ispitivanje kvaliteta vode, posle dezinfekcije mreže iz novomontirane mreže na 
ispravnost za piće. Obracunava se po komadu uzorka. kom. 1 
Postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije,saobraćajnih znakova i regulisanje 
saobraćaja u svemu prema dozvoli saobraćajne inspekcije. Obezbeđenje neophodnih pauš. 1.00 
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dozvola. Obračun paušalno 

Izvršiti obezbeđenje postojećih podzemnih instalacija prilikom iskopa rova. Obračun je 
paušalan. pauš. 1 
Izvršiti obezbeđenje gradilišta tokom izvođenja radova postavljanjem zaštitne ograde od 
plastične mreže visine 1,5m oko rova sa natpisima za upozorenje. Obračun je po m1 
postavljene ograde. m

1
 785.00 

U slučaju pojave podzemne vode i nestabilnih stranica iskopa rova, potrebno je izvršiti 
razupiranje rova zdravom čamovom građom. Obračun po m2 razuprtog rova. m

2
 100 

Priključenje novoizvedene linije na postojeću vodovodnu mrežu. Sav spojni materijal će se 
pripremiti nakon uvoda na licu mesta. Obračun po komadu izvršenog priključka. 

kom 2 
Izrada projekta izvedenog stanja po završenom snimanju i unošenju u katastar podzemnih 
instalacija u svemu prema Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl.Gl. RS. br. 72/09, 81/09 i 
24/11). Obračun je po m1. m

1
 785.00 

UKUPNO ostali radovi 

 
 
 
 
 
 

Датум и место     МП  Потпис овлашћеног лица  
 

___________________      ___________________________ 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 
75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

7) Да испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН за учешће у поступку предметне 
јавне набавке. 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који 
ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Напомена:  
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова 
преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке. Поред 
обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још 
услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти 
услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем. 

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  
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Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
. 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 
дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 
као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац 
изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА  
 

Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН за учешће у поступку предметне јавне 
набавке понуђач доказује достављањем следећих докумената:  
 
1. Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје НБС – Образац БОН-ЈН, или Потврду 
Народне банке Србије о броју дана неликвидности, издат након објављивања позива за 
подношење понуда, односно упуćивања позива за подношење понуда за 2011., 2012. и 
2013. годину о оствареном пословном приходу од 10.000.000,00 дин за сваку годину 
појединачно.  

 
2. Списак (референтну листу) изведених радова на реконструкцији или изградњи 
објеката водоводног система и водоводне мреже ,  у претходне три године (2011, 2012. и 
2013.), вредности 2.000.000,00 динара без ПДВ-а (укупно за све три године). Уз списак 
се достављају и Потврде наручилаца са износима и датумима.  

 
3. Образац М, или уговор о раду, или уговор о делу или други правни основ за:  
- најмање 1 дипломирани грађевински инжењер, одговорни извођач радова хидротехничких 
објеката и инсталација водовода и канализације са личном лиценцом 414,  и Потврдом 
Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа 
- најмање 5 радника (физичких радника)  
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 
не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
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. 
Понуду доставити на адресу: .општина Мали Иђош, ул. Главна бр.32., 24321 Мали Иђош, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова–  извођење радова на реализацији 
пројекта изградње и опремања  бунара Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и 
Доњи Шор на постојећи бунар, ЈН бр. 404-19/2014-01 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
02.10.2014.године  до 11,00 часова .  
    
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 наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
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: 

a. Попуњен образац понуде(образац бр.VI) потписан од стране овлашћеног 
лица понуђача,  

b. Тражене доказе о испуњености услова како је наведено у одељку IV тачка 
2.2. Конкурсне документације (доказе понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, оверених копија и оригиналних докумената),  

c. Попуњен и оверен од стране овлашћеног лица понуђача образац   структуре 
цена(образац бр.VIII),  

d. Попуњен образац трошкова припреме понуде (образац бр.IX) потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача,  

e. Попуњен образац  изјаве о независној понуди (образац бр.X) потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача,  

f. Попуњен и оверен од стране овлашћеног лица понуђача образац изјаве о 
поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (образац бр.XI),  

g. Попуњен и оверен од стране овлашћеног лица понуђача модел 
уговора(образац бр.VII),  

 

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
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једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 
понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају 
бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе 
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА 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 Мали Иђош, ул. 
Главна бр.32., 24321 Мали Иђош,  са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку радова–  извођење радова на реализацији пројекта 
изградње и опремања  бунара Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и Доњи Шор 
на постојећи бунар, ЈН бр. 404-19/2014-01 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
 
„Допуна понуде за јавну набавку радова–  извођење радова на реализацији пројекта 
изградње и опремања  бунара Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и Доњи Шор 
на постојећи бунар, ЈН бр. 404-19/2014-01 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку радова–  извођење радова на реализацији пројекта 
изградње и опремања  бунара Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и Доњи Шор 
на постојећи бунар, ЈН бр. 404-19/2014-01 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова–  извођење радова на реализацији 
пројекта изградње и опремања  бунара Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и 
Доњи Шор на постојећи бунар, ЈН бр. 404-19/2014-01 - 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. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
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. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
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. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
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Рок плаћања не може бити краћи од петнаест  дана од дана завршетка радова, а на основу 
документа о техничком пријему објекта, и документа о окончаној ситуацији изведених 
радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок за извршење предметне набавке не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања 
уговора. 
 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 

Напомена: 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи 
промену цене или других битних елемената уговора само из објективних 
разлога који  су  јасно и прецизно наведени у конкурсној документацији и 
уговору, односно предвиђени посебним прописима. 

 

10. 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. 
 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.  
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у  документима 
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
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„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се 
поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком.  
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до протека 
рока предвиђеног за отварање понуда. 
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, или 
факсом на број: 024/730-003] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-19/2014-01”. 
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. 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, 
у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
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дужан је 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 15%,  од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. 
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“.  
 
Цена Рок плаћања Рок извршења 

предметне 
набавке 

Максималан број 
пондера 

70 10 20 100 

 

Методологија бодовања-разрада задатих критеријума за оцењивање понуда: 
 
1) Цена:  маx  70 пондера 

Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број пондера - 70 пондера. 
Број пондера за цене из осталих понуда израчунава се према следећој формули:  

најнижа понуђена цена x 70 
         Понуђена цена 

2) Рок плаћања: мах 10 пондера 
Понуда са најдужим роком плаћања добија максималан број пондера-10 пондера. 
Број пондера из осталих понуда израчунава се по следећој формули: 

 
 Рок плаћања из понуде  x 10 

Најдужи рок плаћања 
 
3) Рок извршења: мах 20 пондера 

Понуда са најкраћим роком извршења добија максималан број пондера-20 
пондера. Број пондера из осталих понуда израчунава се по следећој формули: 

 
Најкраћи рок израде x 20 

         Рок израде Пројекта из понуде 
 
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају исте понуђене  цене, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
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17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу 
XI конкурсне документације). 
  
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 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, факсом на број: 024/730-003, 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 понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је 
та вредност већа од 80.000.000 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 динара уколико процењена вредност јавне 
набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 
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понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 
јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
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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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: извођење радова 
на реализацији пројекта изградње и опремања  бунара Б-4 : повезивање улица Мост, 
В.Караџића и Доњи Шор на постојећи бунар, ЈН број  404-19/2014-01  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ 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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: извођење радова на реализацији пројекта изградње и 
опремања  бунара Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и Доњи Шор на постојећи 
бунар 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок за извршење радова 
 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен 
печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  
ВАЖНА НАПОМЕНА: У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СВИ 
УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ПОТПИШУ И ПЕЧАТОМ ОВЕРЕ МОДЕЛ УГОВОРА  
 
 

УГОВОР O  
извођењу радова на реализацији пројекта изградње и опремања  бунара 
Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и Доњи Шор на постојећи бунар 

 
 
 

Закључен између: 
 

1. ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ, улица Главна бр. 32., 24321 Мали Иђош, матични број: 
08695059, пиб: 101434697, коју заступа  Марко Ровчанин, дипл.инг.пољопривреде 
Председник општине, с једне стране (у даљем тексту: Наручилац) 

 
и 

 
2. _________________________ са седиштем у ____________________ улица 

_________________ бр._____ ПИБ:______________, матични бр.:________________ које 
заступа __________________________ директор(у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора о јавној набавци је извођење радова на реализацији пројекта изградње и 
опремања  бунара  Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и Доњи Шор на постојећи 
бунар, на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, бр.404-19/2014-01, у 
свему у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца и 
прихваћеном понудом Извршиоца бр. ________________ од ______________ год., које су 
саставни део овог Уговора. 
  
 
УГОВОРНА ЦЕНА: 
      Члан 2. 
Наручилац и Извођач радова сагласни су да цена за извођење радова на реализацији 
пројекта изградње и опремања  бунара Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и Доњи 
Шор на постојећи бунар, на дан закључења уговора  износи __________________ динара 
без ПДВ, односано ________________ динара са ПДВ. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА: 
 

            Члан 3. 
 

Извођач радова се обавезује да са екипом својих радника изведе радове на 
реализацији пројекта водоводне мреже у улицама Мост, В.Караџића и Доњи Шор-
повезивање на постојећи бунар Б-4 у М.Иђошу. 

Извођач радова је дужан да осигура место извођења радова, тако да њима не буду 
угрожени или доведени у опасност живот или здравље радника који изводе радове, нити 
трећих лица, као ни безбедност суседних објеката ни промета. У случају било каквих 
пропуста у том погледу Извођач ће сносити одговорност. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА: 

Члан 4. 
 

Наручилац је обавезан да обезбеди Извођачу радова несметано извршење уговорних 
обавеза. 
 
НАКНАДА ЗА ИВОЂЕЊЕ РАДОВА: 

 
Члан 5. 

 
Плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршиће Наручилац, на жиро 

рачун Понуђача, број: _________________, код банке:_____________ у року који је 
предвиђен у понуди број:______________, који је саставни део овог уговора.  

Начин плаћања је безготовински, налогом за пренос. 
 

 
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА: 
 

Члан 6. 
 
Понуђач је дужан да предмет овог уговора из члана 1. овог уговора изврши најкасније 

у року од __________ дана од дана закључења овог уговора. 
 
 

Члан 7. 
 

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 

Члан 8. 
 

Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог 
уговора у духу заједничког разумевања. 

Уколико спор не може бити решен на поменути начин, уговорне стране су сагласне да 
се спор реши пред стварно и месно надлежним судом према седишту наручиоца. 
 

 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ: 

     Члан 9. 
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Све измене и допуне овог уговора сматраће се важећим само ако су сачињене у 
писаној форми и одобрене од обе уговорне стране. 

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 
Члан 10. 

 
Уколико наручилац не изврши услове плаћања према члану 5. овог уговора, понуђач 

задржава право да прекине даљу реализацију овог уговора и затражи његов раскид. 
Овај уговор  је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по два примерка. 
 

 Члан 11. 
 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна. 

 
 

Број:404-19-         /2014-01 
 
ИЗВОЂАЧ:  НАРУЧИЛАЦ: 

 
 
 
 
 

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 
У обрасцу структуре цене Понуђач треба да наведе све основне елементе понуђене цене, 
попуни, потпише и овери одговорно лице Понуђача.  

OPIS RADOVA j.m. kol 
jed.cen
a bez 
PDV-a 

ukupno 

1 2 3 4 5=3x4 
  GEODETSKI RADOVI 

Pre početka radova potrebno je izvršiti obeležavanje trase buduće 
vodovodne linije. U sklopu ovih radova potrebno je izvršiti i izradu 
odgovarajućih detalja za izvođenje radova. 
Obračun po m1 obeležene trase.  m 785.00  

  

UKUPNO geodetski radovi   

ZEMLJANI RADOVI   

Iskop rova mora da odgovara urbanističko tehničkim uslovima i 
projektu. Iskopani materijal se deponuje 1m od ivice rova. Ako se pri 
iskopu naiđe na druge instalacije i objekte izvođač je dužan da izvrši 
njihovo obezbeđenje, delu je obavezan ručni iskop. Pozicija 
obuhvata raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i 
montaže cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na 
potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, 
eventualno crpljenje podzemne vode,obezbeđenje rova znacima 
upozorenja,zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na 
gradilištu, održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu 
poziciju. Iskop će se vršiti 30% mašinskim putem, na mestima 
ukrstanja sa postojećim instalacijama, mačinskim putem, 0,6m 
prosečna dubina je 1,3m. Obračun je po m3 iskopa. 
mašinski iskop 
ručni iskop 

m3 
m3 

558.09 

62.01 
 

  

Mašinsko - ručni iskop zemlje za izradu čvornih mesta na 
vodovodnoj liniji, kao i za proširenje rova na mestima postavljanja 
nadzemnog hidranta. Potrebno je izvršiti iskop za dve šahte 
dimenzija 1.8m x 1.8m x 2.0m, za 4 čvora dimenzija 1.2m x 1.2m x 
1.5m (za čvorove na vodovodnoj mreži),  a proširenje rova izvršiti na 
četiri mesta dimenzija 1,0 x 1,0 x 1,5m, za podzemni hidrant. 
Obračun po m3.   
 m3 

 
 
 

27.60 
 

  

Fino planiranje dna. Posle grubog iskopa, dno rova isplanirati u 
tačno projektovanom padu i kotama u kojima će biti polagane 
vodovodne cevi. Obračun po m2 izvršenog planiranja.  
 m2 

471.00 
 

  

Nabavka, transport i ugradnja sitnozrnog peska (najveće zrno peska 
ne sme preći 3mm) ispod cevi d=10cm i preko temena cevi d=10cm. 
Nasipanje izvršiti ručno sa istovremenim podbijanjem oko i iznad 
cevi. Plaća se po m3 ugradjenog materijala. 
 m3 

117.75 
 

  

Nabavka, transport i ugradnja šljunka prirodne granulacije na 
mestima gde rov ide neposredno pored postojećeg asfalta. 
Nasipanje izvršiti ručno sa istovremenim nabijanjem u slojevima od 
30cm do potrebne zbijenosti. Plaća se po m3 ugradjenog materijala. 
 m3 

225.00 
 

  

Po montiranju cevi izvršiti zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u 
slojevima od po 30cm sa nabijanjem ručnim maljem. Nabijanje 
izvršiti do prirodne nosivosti tla. Pošto je trasa kanala u zemlji pored 
puta, zbijenost materijala kojim se rov zatrpava mora da iznosi 
minimum 90% od maksimalne zapreminske težine u suvom stanju. 
Pri zatrpavanju rova voditi računa da prvi sloj do peščane obloge 
oko cevi mora biti sitan rastresit materijal. Obracun po m3 zatrpanog 
rova. m

3
 304.95 
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Po završenom zatrpavanju rovova, preostalu zemlju deponovati na 
mesto koje odredi nadzorni organ, a najvise 3000m od mesta 
utovara. Ukoliko se ukaže potreba za nasipanjem terena ista se ima 
uptrebiti u tu svrhu. Obračun po m3 deponovane zemlje. m

3
 342.75 

  

U cilju određivanja tačnog položaja podzemnih postojećih instalacija, 
kako u horizontalnom tako i u vertikalnom smislu, potrebno je izvršiti 
iskop probnih jama prosečne dubine 1,50m, dužine 1,50m i širine 
0,6m, upravno na trasu budućeg vodovoda. Za jednu probnu jamu, 
potrebno je iskopati 1,5x1,5x0,6=1,35m3 zemlje. Probne jame 
(šliceve) iskopati na svakih 100m. Obračun po komadu iskopane 
probne jame. kom. 8.00 

  

UKUPNO zemljani radovi   

BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI        

Fino planiranje dna temeljnog rova. Posle grubog iskopa, dno šahte 
isplanirati. Obračun po m2 izvršenog planiranja.  m

2
 8.00 

  

Nasipanje šljunka ispod  temeljne ploče vodovodnog šahta d=10cm. 
Plaća se po m3 ugradjenog materijala. m

3
 0.80 

  

Betoniranje ispod temeljne ploče mršavim betonom MB15 d=10cm. 
Plaća se po m3 ugradjenog betona. 

m
3
 0.80 

  

Betoniranje temeljne ploče vodovodne šahte armiranim betonom 
MB30 u svemu prema detaljima iz projekta. Debljina donje pločle je 
20cm. Plaća se po m3 ugradjenog betona. 

m
3
 1.30 

  

Zidanje zidova vodomerne šahte dimenzija 1.8*1.8*1,4m, betonskim 
blokom sa malterisanjem zidova sa unutrašnje strane u svemu 
prema detaljima iz projekta. Debljina zidova je 20cm. Plaća se po 
komadu ozidane i omalterisane šahte. kom 2.00 

  

Betoniranje gornje ploče vodovodnih šahti armiranim betonom MB30 
u jednostrukoj oplati u svemu prema detaljima iz projekta, sa 
ostavljanjem otvora za šaht poklopac. Debljina gornje ploče je 20cm. 
Plaća se po m3 ugradjenog betona. m

3
 1.18 

  

Betoniranje ankernih blokova u vodomernoj šahti, ispod N komada 
kod nadzemnog hidranta, kao i kod LG kapa za ventile na mestu 
priključka i kod nadzemnog hidranta  betonom MB20. Plaća se po 
komadu ugradjenog anker bloka. 

  

dim 25x30x40cm - u vodovodnoj šahti kom 2 
  

dim30x30x20cm - kod ventila kom 4 
  

dim 20x20x20cm - ispod N komada kod podzemnih hidranata kom 4   

Nabavka, ispravljanje i sečenje armature GA 240/360, RA 400/500, 
MA500/560- Q188, po datoj specifikaciji. Obračun po kg ugrađene 
armature. kg 240 

  

Izrada hidroizolacije vodomerne šahte i to podne ploče i zidova sa 
spoljašnje strane, KONDOROM IV u svemu prema uputstvu 
proizvodjača, uz prethodno premazivanje bitulitom. Obračun po m2. m

2
 27.28 

  

Nabavka i ugradnja LG penjalica u svemu prema grafičkoj 
dokumentaciji. Obračun po komadu ugrađene penjalice. 

kom. 6 

  

Nabavka i ugradnja LG poklopca za klasu opterećenja D400 (C250), 
prečnika 625mm u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Obračun 
po komadu ugrađenog poklopca. kom. 2 

  

UKUPNO betonski radovi       

MONTERSKI RADOVI - NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA PE 
CEVI, ARMATURE I FITINGA 

 

  

Izvršiti nabavku i montažu PE 100 vodovodnih cevi (Granulat PE100 
- Borealis LS-H ili ekvivalent) i fazonskih komada,  u skladu sa 
EN12201, (obavezan sertifikat DVGW) za  izvođenje  cevovoda, za 
radni pritisak od  NP10. Cevi moraju imati odobrenje da su za pijaću 
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vodu, moraju biti otporne na UV-radijaciju i mraz. Cevi moraju biti 
obeležene plavom bojom - proizvođač, tip, pritisak i datum 
proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi. Cevi se spajaju 
sučeonim zavarivanjem. Cevi su proizvođača Peštan - Aranđelovac 
ili slične. Obračun po m1 montirane mreže. 

prečnik 110mm NP10 bara m
1
 785   

PE tuljak Æ110 sa letećom prirubnicom DN100mm kom. 12   

PE luk Æ110, 90˚ NP10 kom. 3   

Izvršiti nabavku i montazu LG vodovodnih armatura prema EN545 
(epoksi zaštita) u vodovodnim šahtama, u svemu prema tehničkim 
uslovima, crtežima i datoj specifikaciji. U jedinačnu cenu ulazi sav 
potreban rad i spojni materijal (dihtung gume, šrafovi, navrtke...). 
Obračun po komadu. 

  

T komad DN100/100/100, NP10  kom 4   

T komad DN100/80/100, NP10  kom 4   

N komad DN80, NP10  kom 4   

X komad, DN100, NP10 kom 3   

FF komad DN100/600 kom 6   

Izvršiti nabavku i montazu zatvarača EURO 20, prema EN 1266 i EN 
558-1 u čvorovima, u svemu prema tehničkim uslovima, crtežima i 
datoj specifikaciji. U jedinačnu cenu ulazi sav potreban rad i spojni 
materijal (teleskopska garnitura, dihtung gume, šrafovi M16x70, 
navrtke...). Obračun po komadu. 

  

EURO 20 OVZ DN100mm NP10 kom 6   

EURO 20 OVZ DN80mm NP10 sa teleskopom kom 4   

 LG kapa za ventil D=270mm, H=270mm, težine 14kg (LG kapa 
prema DIN-u 4056) za ugradnju iznad ventila. kom 4 

  

Izvršiti nabavku i montažu podzemnog hidranta prečnika DN80, 
izradjen od  GGG40, za radni pritisak od 10bara, dubina ugradnje 
1,00m, a ukupna visina je 0,75m. U cenu ulazi sav potrebni materijal 
za ugradnju, kao i LG kapa za podzemni hidrant prema DIN-u 
4055,d=340mm, h=310mm, težine 28kg. Obračun po komadu. 4 

  

UKUPNO monterski radovi   

OSTALI RADOVI       

Izvršiti hidraulicko ispitivanje postavljene mreže na probni pritisak uz 
obavezno prisustvo Nadzornog organa. Potrebnu količinu vode za 
ispitivanje obezbedjuje izvodjać. Obraćunava se po m1 postavljene i 
ispitane mreže. m

1
 785.00 

  

Izvršiti dezinfekciju postavljene i ispitane mreže prema važećim 
propisima uz obavezno prisustvo Nadzornog organa. Obračunava se 
po m1 postavljene i dezinfikovane mreže. m

1
 785.00 

  

Izvršiti ispitivanje kvaliteta vode, posle dezinfekcije mreže iz 
novomontirane mreže na ispravnost za piće. Obracunava se po 
komadu uzorka. kom. 1 

  

Postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije,saobraćajnih 
znakova i regulisanje saobraćaja u svemu prema dozvoli 
saobraćajne inspekcije. Obezbeđenje neophodnih dozvola. Obračun 
paušalno pauš. 1.00 

  

Izvršiti obezbeđenje postojećih podzemnih instalacija prilikom iskopa 
rova. Obračun je paušalan. pauš. 1 

  

Izvršiti obezbeđenje gradilišta tokom izvođenja radova postavljanjem 
zaštitne ograde od plastične mreže visine 1,5m oko rova sa 
natpisima za upozorenje. Obračun je po m1 postavljene ograde. m

1
 785.00 

  

U slučaju pojave podzemne vode i nestabilnih stranica iskopa rova, 
potrebno je izvršiti razupiranje rova zdravom čamovom građom. 
Obračun po m2 razuprtog rova. m

2
 100 

  

Priključenje novoizvedene linije na postojeću vodovodnu mrežu. Sav 
spojni materijal će se pripremiti nakon uvoda na licu mesta. Obračun 
po komadu izvršenog priključka. kom 2 
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Izrada projekta izvedenog stanja po završenom snimanju i unošenju 
u katastar podzemnih instalacija u svemu prema Zakonu o planiranju 
i izgradnji (Sl.Gl. RS. br. 72/09, 81/09 i 24/11). Obračun je po m1. m

1
 785.00 

  

UKUPNO ostali radovi   

UKUPNO-SVI  RADOVI (CENA BEZ PDV-a) 
                                                    PDV ( izraženo u din.) 

UKUPNO-SVI  RADOVI (CENA sa PDV-om) 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
-У колони бр. 4 уписати јединичну цену у динарима без ПДВ-а  
-У колони бр. 5 уписати укупну цену у динарима без ПДВ-а , а добија се множењем колоне 3 
и колоне 4. 
-у ред „UKUPNO-SVI  RADOVI (CENA BEZ PDV-a)“ уписати укупну цену за све наведене 
радове 
-у ред  „PDV ( izraženo u din.)“ уписати износ ПДВ-а у динарима 
- ред „UKUPNO-SVI  RADOVI (CENA sa PDV-om)“ уписати укупан износ за све радове са 
обрачунатим ПДВ-ом 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке: извођење радова на реализацији пројекта изградње и опремања  бунара 
Б-4 : повезивање улица Мост, В.Караџића и Доњи Шор на постојећи бунар,  ЈН бр. 404-
19/2014-01, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач.................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке: извођење радова на реализацији пројекта изградње и опремања  бунара Б-4 : 
повезивање улица Мост, В.Караџића и Доњи Шор на постојећи бунар,  ЈН бр. 404-
19/2014-01, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 

 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

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

 


