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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015),
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 3181/2 од 11.06.2020. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. 3181/3 од 11.06.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ
У ПОЦЕРСКОМ ПРИЧИНОВИЋУ

ЈН бр. 21/2020

Конкурсна документација садржи укупно 44 странe.
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I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
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Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова
или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,
рок извршења,  место извршења или испоруке добара,  евентуалне додатне
услуге и сл.

5

IV
Техничка  документација  и  планови,  односно  документација  о  кредитној
способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита  

-

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

12

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 20
VII Образац понуде 28
VIII Модел уговора 34
IX Образац трошкова припреме понуде 40
X Образац изјаве о независној понуди 41
XI Образац структуре цене 42
XII Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 43
XIII Записник о извршеном увиду 44

Напомена:
Заитересована  лица  дужна  су  да  прате  портал  Јавних  набавки кaко  би  благовремено  били
обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације,  јер је наручилац  у
складу са чланом 63. ЗЈН дужан  да све  измене, допуне и појашњења конкурсне документације
објави на Порталу Јавних набавки. 
Промене  у  конкурсној  документацији  –  Наручилац  може  да  измени  или  допуни  конкурсну
документацију  пре истека рока за достављање понуда. Свака таква измена или допуна, представља
део конкурсне документације и  биће објављена на Порталу ЈН.  Уколико Наручилац измени или
допуни  конкурсну  документацију  осам  или  мање  дана  пре  истека  рока  за  достављање  понуда,
Наручилац  ће  продужити  рок  за  достављање   понуда  и  обавештење  о  продужетку  рока  за
достављање понуда објавити на Порталу ЈН.
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац
Адреса: Шабац, ул. Ослобођења 62
Интернет страница: www.vodovodsabac.rs

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

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 21/2020 су радови -  Изградња фекалне канализационе мреже у делу
улице Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка

5. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: 
Владимир Недељковић дипл.инж.грађ
Душко Јеликић дипл.инж.грађ
Зоран Кузмановић дипл.правник

е - mail адреса: jkp  @vodovodsabac.rs   и javnenabavke@vodovodsabac.rs    
број факса: 015-369-541
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.  Предмет  јавне  набавке:   Изградња  фекалне  канализационе  мреже  у  делу  улице  Исидоре
Секулић у Поцерском Причиновићу
Назив и ознаку из општег речника набавке:  4521300 – Радови на изградњи цевовода за воду и
канализацију
Процењена вредност набавке : 7.000.000,00 динара
Позиција у плану набавки за 2020 годину: 1.3.14

2. Партије:
Набавка није обликована по партијама

3. Врста поступка : отворени поступак

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.
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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 ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕНДЕР
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У УЛ.ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ (од К1 до К11)  - Поцерски Причиновић

САМО МАТЕРИЈАЛ

поз.б
р.

Опис позиције
Јед.
мере

Количина Цена Укупно

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ

Пре  почетка  радова  на  ископу  потребно  је  обележити  трасу
цевовода  са  свим  потребним  пројектованим  елементима  из
главног пројекта  X, Y и Z координатама. Податке о геодетским
тачкама на тој  локацији узети из општинског катастра. Позиција
обухвата  постављање  чврстих  тачака  дрвеним  кочићима  или
металним болцнама на осовини ревизионих отвора и обележавање
сталне тачке са апсолутном надморском висином. Обрачун је по
m' пројектоване или изведене трасе цевовода. m 423,90

2. ЛИНИЈСКО СЕЧЕЊЕ ИВИЦА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Линијско сечење асфалта и бетона дијамантском тестером у слоју
дебљине до 15 cm. Сечење извршити са обе стране рова у ширини
за по 10 cm више од ширине рова. Сечење вршити одговарајућом
тестером за асфалт и бетон.  Обрачун се врши по  m'  исеченог
асфалта и бетона укључујући сав потребанпотрошни материјал,
машине и радну снагу. m' 6,00

3. МАШИНСКО И РУЧНО РАЗБИЈАЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА

Разбијање  асфалтног  коловоза  дебљине  до  10cm.  Ширина  зоне
разбијањаје  10cm шира  од  предвиђене  ширине  рова.  Асфалтни
коловоз  разбити  на  комаде  због  лакшег  ручног  уклањања  и
утовара. Позицијом је обухваћен и утовар полупаног асфалта као
и његов транспорт на депонију  коју одреди надзорни орган,  на
даљину до 8km. Обрачун је по  m2 разбијеног коловоза. m2 3,60

4. ПРИПРЕМА ЗА ДОВОЂЕЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ 
АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА  

Po izvedenoj kanalizacionoj mrежeži izшvriti pripremu podloge 
skidaњem, ravnaњem i vaљaњem do potrebne kote. Pozicija obuhvata 
izradu zavrшnog sloja od betona MB-20 u debљini od 20 cm preko 
jednostruko poloжene armaturne mreжe f 8 mm prema tehniчkim 
uslovima Direkcije za puteve grada ŠШapca. Obraчun je po m2 
ugraђenog betona sa svim aktivnostima koje prate ovu poziciju. m2 3,60

5.  ДОВОЂЕЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ АСФАЛТНОГ 
КОЛОВОЗА  

Преко припремљеног завршног слоја од бетона извршити израду
завршног слоја од асфалт бетона АБ-11. Дебљина слој је d=6 cm.
Обрачун је по  m2 уграђеног асфалт бетона. m2 3,60

6. ШЛИЦОВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ПРОФИЛА

Шлицовање  попречних  профила  на  траси  канализације  ручним
ископом , дубине 2,0 м и дужине 2,0 м. Шлицовањем се утврђује
тачан  положај  постојећих  инсталација.  Шлицеви  се  раде  на
местима која одреди надзорни орган. Обрачун по комаду.

ком 3

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
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II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП
Машински  и  ручни  ископ  рова  у  земљишту  III  категорије  за
полагање  цеви,  у  свему  према  пројектованој  ситуацији  и
подужном профилу.  Ископани материјал се одлаже на 1,0 m од
ивице  рова  или  се  утовара  у  камион.  Приликом  ископа  одмах
извршити  и  целокупно  подграђивање  рова  тако  да  се  обезбеди
потпуна  сигурност  рада  и  безбедности  трупа  саобраћајнице.  У
јединичну цену позиције су урачунати ископ и утовар. Од укупне
количине за ископ  90 % ће се вршити машински a 10 % ручно. У
зони укрштања са постојећим инсталацијама предвиђен је ручни
ископ. Обрачун је по  m3 ископане земље.

ископ од  0 - 2 m  

    машински ископ  90 % m3 763,02

    ручни ископ 10 % m3 84,78

ископ од  2 - 4 m  

    машински ископ  90 % m3 412,72

    ручни ископ 10 % m3 45,86

2. РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ ЗА РЕВИЗИОНЕ СИЛАЗЕ
Ручно проширење рова за израду ревизионих силаза. Обрачун је 
по  m3 ископаног материјала.

 

ископ од  0 - 2 m m3 39,20

ископ од  2 - 4 m m3 28,09

ископ од  4 - 6 m m3 0,94

3. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

После  извршеног  ископа,a  пре  насипања песка  извршити  фино
планирање дна рова према датим котама и падовима +- 3cm. Пре
финог  планирања  извршити  потребне  корекције  (ископ  или
затрпавање)  да  би  се  добио  потребан  пад.  Обрачун  је  по   m2
испланиране површине. m2 423,90

4. РУЧНА ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ПЕСКА
Набавка,  транспорт и ручна уградња песка испод цеви(тампон).
Насипање  вршити  са  набијањем  вибро  плочом  до  потребне
збијености од  90% по стандардном Прокторовом опиту. Највећа
величина  зрна  песка  не  сме  прећи  гранулацију  од  1  mm,  пад
урадити  равњачом  према  задатом  паду.  Обрачун  је  по  m3
уграђеног чистог песка. m3 42,39

5.
МАШИНСКО  И  РУЧНО  НАСИПАЊЕ  У  ЗОНИ  ЦЕВОВОДА
ПЕСКОМ

Набавка,  транспорт  и  уградња  чистог  ситнозрног  песка  у  ров.
После  завршене  монтаже  цеви,  песак  пажљиво  насипати  уз
бокове,  набијати  вибро  скакавцем  или   ручним  набијачем  са
истовременим подизањем оплате тако да се оствари контакт песка
и бочног терена после тога. Насипање вршити у слојевима од 10-
20 cm са набијањем od 90% збијености по Проктору врх  цеви.
После тога  песак пажљиво(ручно) насипати и набити до висине
од  30cm  изнад  темена  цеви.  Радове  извести  у  свему  према
условима  за  уградњу  ПВЦ  цеви.  Обрачун  је  по  m3  уграђеног
песка. m3 212,36

6. МАШИНСКО  И  РУЧНО  ЗАТРАВАЊЕ  РОВА  ШЉУНКОМ  У
ЗОНИ ПУТНОГ ПОЈАСА
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На делу трасе  колктора,  испод  саобраћајница  те у делу  путног
појаса,  асфалтних  и  бетонских  тротоара,  a  изнсд  песка,  ров
затрпати  шљунковито  –  песковитим  материјалом  у  слојевима.
Засути ров до висине од 1 m од дна у слојевима од по 30 cm,
набијати  до  M.С.40  и  испитивати  у  присуству  надзора  из
Дирекције  за  путеве  града Шапца.  Остали део рова насипати у
слојевима од по 30 cm , набијати до M.С.50 у присуству надзора
из Дирекције за путеве града Шапца.  Обрачун је по m3 уграђеног
шљунка. m3 1.077,47

7. ДОВОЂЕЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА ПОВРШИНИ 
РОВА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ

Довођење коловозне конструкције на површини рова  у првобитно
стање.Набавка, транспорт, ручна уградња и набијање ризле у рову.
Дебљина овог слоја је 10 cm.. Обрачун је по  m3 уграђене ризле. m3 42,39

8. КОНТРОЛА ЗБИЈЕНОСТИ  РОВА ПО СИСТЕМУ 
СТАНДАРДНОГ  ПРОКТОРОВОГ ОПИТА
Испитивање  збијености насутог каналског рова вршити на 20 до 
25 m. Урадити елаборат о испитивању  збијености по условима 
Дирекције за путеве града Шапца. Обрачун је по броју опита.

ком 22

9. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

По завршеном затрпавању и набијању вишак материјала 
транспортовати на место које одреди надзорни орган на 
удаљеност до 6 km. У обрачун улази утовар, истовар и грубо 
планирање материјала на депонију као и потребан алат и радна 
снага. Обрачун је по m3 одвеженог материјала. m3 1.374,61

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1. РАЗУПИРАЊЕ РОВА

Разупирање рова  после  ископа  за  дубине  рова  до  2  m здравом
грађом ради безбедног рада у рову. Надзорни орга  ће зависно од
стања  рова  наредити  извођачу  густину  разупирања  и  врсту
материјала  за  разупирање.  У цену улази монтажа и  демонтажа
разупоре. Обрачун је по m2.
разупирање рова (0-2 m) m2

разупирање рова (0-4 m) m2

2. ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА ТЕШКОМ МАТАЛНОМ ОПЛАТОМ
Подграђивање  рова  тешком  металном  оплатом  типа  КRINGS-
VERBAU или модификовани KRINGS - VERBAU. Избор зависи
од  дубине  рова  и  врсте  земљишта.   Тип  подграде  применити
према  детаљу   из  пројекта.  Подграду  урадити  двострано  ради
безбедног  рада  у  рову  и  безбедности  трупа  пута.  Ценом  је
обухваћена  допрема  оплате  на  градилиште,  постављање,
демонтажа,  чишћење  и  враћање  у  базу.  Разупирање  је  целом
површином рова са две стране. Обрачун је по m2.

подграђивање рова (0-2 m) m2 1.695,60

подграђивање рова (0-4 m) m2 822,59

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1. НАБАВКА И ИЗРАДА РЕВИЗИОНИХ СИЛАЗА
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Позиција  обухвата  набавку,  транспорт,  истовар  на  привремену
градилишну  депонију,  локални  утовар,  транспорт  дуж  трасе  и
монтажа  кружних  монтажних  ревизионих  силаза  од
префабрикованих  армирано  бетонских  прстенова  и  конусних
елемената – ПРОИЗВОЂАЧ „БЕТОЊЕРКА“ЧАЧАК, (или другог
произвођача који поседује атест за производњу префабрикованих
елемената  за  ревизионе  силазе)  у  свему  према  приложеним
цртежима  и  прописима  за  ову  врсту  радова.  Спој  између
елемената  извршити  специјалним  водонепропусним   гитом  и
обрадити га са унутрашње и спољашне стране. У јединичну цену
улази сав  потребан рад и материјал. Обрачун је по m' уграђеног
ревизионог силаза.

m 34,33
2. СЕКУНДАРНИ БЕТОН

Набавка, транспорт и ручна уградња секундарног бетона МБ20 
који служи као физичка заштита за спољну каскаду и продоре 
кроз Р.О. , а извести све према приложеном детаљу у пројекту са 
потребном оплатом и арматуром.  Обрачун је по m3  уграђеног 
бетона. m3

3. РУЧНО БЕТОНИРАЊЕ ПОДЛОГЕ

Бетонирање  подлоге  испод  ревизионих  силаза  и  подне  плоче
армираним бетоном МБ 20 у дебљини од 20 cm са двоструким
армирањем Q188 и Q 325 на припремљену подлогу од набијеног
шљунка d = 10cm. Обрачун је по ком уграђене бетонске подлоге са
радом, оплатом и материјалом ком 10

4. РУЧНА ИЗРАДА ПОДНИХ ПЛОЧА

Израда  армирано  бетонских  подних  плоча  за  ревизионе  силазе
МБ30   водонепропусни  В4  дебљине   d=15  cm  са  двоструким
армирањем   Q  325.  У  обрачун  улази  потребан  рад,  оплата  и
материјал. Обрачун је по комаду подне плоче. ком 10

5. ИЗРАДА КИНЕТA
Израда  кинете  на  ревизионим  силазима.  У  обрачун  улази  сав
потребан  рад  и  материјал,  кинета  је  поликружног  пресека
профила цеви и извршити и обраду кинете цементним малтером
до црног сјаја. Обрачун je по комаду кинете. ком 10

6. ОБРАДА ПРОЛАЗА КРОЗ ШАХТОВЕ
 Потребно је најпре ослабити зид шахта бушењем рупа по ободу
отвора  који  треба  отворити  а  затим  пажљиво  уз  помоћ
одговарајућег  алата  оштемати  рупу  што  правилнијег  кружног
облика  пречника  што  приближнијег  пречнику  цеви  коју  кроз
оштемани отвор треба провући у унутрашњост шахта. На споју
између  цеви  и  ревизионог  силаза  поставити  гумени  прстен  и
заптити  водонепропусном  смесом   (  Aqua  stop  или  слично).
Продора. ком 20

7. ПЕНЕТРАЦИЈА РЕВИЗИОНОГ СИЛАЗА
За део ревизионог силаза који се налази или ће се налазити у 
подземној води извршити водонепропусну пенетрацију у три 
премаза пенетратом  Полицемом или Сага премазом. После овог 
премаза Р.О морају бити водонепропусни. Обачун је по  m2 
премазаног Р.О. m2 181,90

8.
УГРАДЊА  БЕТОНСКОГ  ПРСТЕНА  ЗА  ЛИВЕНО  ГВОЗДЕНИ
ШАХТ ПОКЛОПАЦ

Набавка, транспорт и уградња АБ прстена за укрућење ЛГ шахт
поклопаца  производа  сл.  типу  „Бетоњерка  –  Чачак“  за  теретни
саобраћај. Прстен се уграђује на новоизграђене шахтове. Обрачун
је по комаду прстена. ком 10

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
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V МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА ЦЕВИ 
Набавка,  транспорт  до  трасе  развлачење  дуж  рова  и  монтажа
према упутсву произвођача цеви. Пре полагања  прегледати изглед
и  исправност  цеви,  полагати  према  пројектованој  нивелети.  У
јединичну цену позиције улази сав потребан ситни материјал и
рад укључујући и потребна сечења. Обрачун је по m' монтираног
цевовода. 
ПВЦ  С-20 (СДР41) Ø250mm m 423,90

2. ИЗРАДА СПОЉНЕ КАСКАДЕ
Израда  спољне  каскаде  Ø  250  са  свим  потребним  фазонским
комадима  и  заптивним  материјалом  а  све  према  детаљу  из
пројекта. У цену урачунат сав потребан материјал и рад. Обрачун
је по комаду урађене спољне каскаде.

ком

3. МОНТАЖА ЛГ  ШАХТ ПОКЛОПЦА

Набавка, транспорт и монтажа тешких  равних ливеногвоздених
шахт поклопаца, ф 625 mm, са рупама, према ЈУС-у М.Ј6.226, са
рамом, за саобраћајно оптерећење од 400 КN. Рамове Л.Г. Шахт
поклопац поставити на АБ растерне прстенове. Позиција обухвата
и завршно  бетонирање  рама  шахт поклопца,  AБ MБ 30,  према
приложеном детаљу. Обрачун је по комаду. ком 10

4. МОНТАЖА ПЕЊАЛИЦА

Набавка  и  уградња   ливено-гвоздених  пењалица  према  ДИН-у
1211 у шахтове, на сваких   30 см  висине наизменично два реда на
међусобном растојању од 20 cm. Обрачун је по комаду. ком 104

5. ПВЦ ФАЗОНСКИ КОМАДИ

 Набавка и монтажа фазонских комада за израду прикључка 
будућих корисника  преко косе рачве. Прикључак обухвата: PVC 
косу рачву  ϕ 250/160, PVC лук ϕ 160/45, PVC чеп ϕ 160, PVC цев 
ϕ 160  просечне дужине L=2,0 м. Обрачун је по комаду 
остављеног прикључка.

ком 14

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ

VI ОСТАЛИ РАДОВИ

1. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Ispiraњe kanalizacione mreжe pre hidrauliчkog ispitivaњa uz ruчno 
odstraњivaњe svih vrsta materijala koji su dospeli u cevovod prilikom 
montaжe. Ispiraњe vrшiti cisternom visokog pritiska i muљnih pumpi 
za izbacivaњe vode iz cevoovda. Obraчun po m isprane kanalizacije. m 423,90

2. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

По  завршеној  монтажи  појединих  деоница  цевовода  највише
100m',  извршити  њихово  испитивање  као  и  Р.С.  на
водонепропусност, уз обавезно присуство Надзорног органа, а у
свему  према  условима  комуналног  предузећа  и  важећим
прописима  за  ту  врсту  радова  (водени  стуб  хидростатички
притисак). Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања
рова.  Обрачун  је  по  m'  изведене   трасе  цевовода.
НАПОМЕНА:  У  случају  да  прво испитивање  буде  неуспешно
свако  следеће  испитивањ  ће  се  наплаћивати  по  количини
утрошене воде ,по важећем ценовнику ЈКП“ВОДОВОД-ШАБАЦ“. m 423,90

3.
СНИМАЊЕ  КАНАЛИЗАЦИОНОГ  КОЛЕКТОРА  СА
КАНАЛИЗАЦИОНОМ КАМЕРОМ -ТВ ИНСПЕКЦИЈА
После извршеног испитивања на вододрживост канализационог 
колектора , извршити снимање колектора канализационом 
камером  - ТВ инспекција. Податке снимити и доставити 
Инвеститору на ЦД-у у два примерка. Обрачун је по м сниљеног 
канализационог колектора. m 423,90
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4.
ПОВЕЗИВАЊЕ  НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ  ЦЕВОВОДА  СА
ПОСТОЈЕЋИМ 
Извршити повезивање новопројектованог цевовода на постојећи.
Јединичном  ценом  је  обухваћено  ручно  разбијање   отвора  на
постојећем Р.O.,  чишћење шута,  прављењ отвора на постојећем
Р.O.,  монтажа  цеви,  затварање  отвора  око  цеви
водонепропустивом смесом и гуменим дихтунгом, анкер блоком и
поправка постојећих кинета у Р.O. Обрачун је по комаду.

ком 1

5. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Обезбеђење постојећих подземних инсталација.  Након  њихових
проналажења  урадити  физичку  заштиту  дрвених  или  металних
коруба  откривених  подземних  инсталација.  За  време  извођења
радова  надземне инсталације  обезбедити да приликом рада  ров
окопача  не  дође  до  оштећења  као  нпр.  (подизањем  каблова,
привремено  скидање  и  косничење  бандера).  Обрачун  је  по  m
канализационе мреже. m 423,90

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ГРАДИЛИШТА

Обезбеђење   градилишта.  Постављање  дрвене,   металних  или
ПВЦ ограда по целој дужини са обе стране рова као и чеони и
стражњи део рова висине ограде 1,5 m' а све према техничким
прописима.  Ограда  мора  бити  чврста  да  је  ветар  не  може
порушити траке упозорења и знакове упозорења. Обрачун је по м
изведене трасе цевовода. m 423,90

7. ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР

Снимање и израда геодетског елабората и предаја у СКН Шабац,.
Добијање потврде о предаји у СКН. Трошкови израде елабората,
предаје  у  СКН  и  административне  таксе  плаћа  Извођач,  а
трошкове  провођења  у  Катастру  подземних  инсталација  плаћа
ЈКП"ВОДОВОД-ШАБАЦ"ШАБАЦ. m 423,90

8. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

По добијању података о изведеном цевоводу  (геодетски снимак 
изведеног стања) извршити допуну постојећег пројекта водоводне
и канализационе мреже, снимљено стање уцртати у ситуацију и 
подужне профиле са осталим потребним  подацима. Обрачун је 
паушалан. m 423,90

9.
НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Ова  позиција  обухвата  извођење  ситних  радова  који  нису
обухваћени  пројектом  јер  нису  могли  да  се  предвиде  због
непотпуних  података  са  трасе  цевовода  а  неопходни  су  да  се
изведу током градње ради несметаног одвијања радног процеса на
изради  цевовода  (као  нпр.  Уклањање  саобраћајних  знакова,
реклама које се налазе на траси, белеге за подземне инсталације за
гас, ПТТ, струју као и остале сличне препреке). Обрачун је по m'
изедене трасе. m 423,90

10. ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ГРАДИЛИШТУ

Ова позиција обухвата чишћење и довођење градилишта у 
уређено стање, уклањање оперативне базе, надстрешница, 
магацинаматеријала, опреме, механизације, отклањање ситних 
примедби и спремности градилишта за технички пријем. Обрачун 
је по m'   изедене трасе. m 423,90

11. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ

Црпљење воде из рова за време извођења радова. У зависности од 
количине воде а према усвојеној технологији, извршити црпљење 
воде. У цену улази компллет опрема агрегати и дежурства на 
црпљењу воде, те privremeni kanali za transport ispumpane vode. 
Obraчun po pauшalu.                                                                              
НАПОМЕНА: Уколико не буде црпљења воде ова ставка се неће 
признавати у коначном обрачуну. Извођење ове позиције одобриће
надзорни орган. паушал

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

V МОНТЕРСКИ РАДОВИ

VI ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО (без обрачунатог ПДВ) :

ПДВ :

УКУПНО (са ПДВ) :

НАПОМЕНА:

- Препорука понуђачу је да пре подношења понуде обиђе трасу, сагледа све отежавајуће 
околности (ширина појаса, инсталације, дубине, препреке...) и изврши избор оптималне 
механизације и опреме за извршење предметних радова – обилазак трасе.
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V  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 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);
4.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);
1.1.2.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.
1.1.3. 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. 
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. 
1.2. Додатни услови
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове:
1.2.1. Да је у предходних 3 обрачунске године (2017., 2018. и 2019. година) извео радове на изградњи 
и реконструкцији канализационе мреже и прикључака у износу од најмање 14.000.000,00 динара. Да 
у претходних шест месеци до дана објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан.

1.2.2. Да располаже  потребним кадровским капацитетом:

Понуђач мора да има запослено или по другом основу радно ангажовано лице: 

*Једно или више лица запослених или по другом основу радно ангажованих грађевинске струке са 
важећом лиценцом ИКС бр. 413 – (одговорни извођач радова грађевински конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње) или 414 – (одговорни извођач радова 
хидротехничких објеката и инсталације водовода и канализације) које ће бити одређено за 
одговорног извођача радове.

1.2.3. Да располаже са потребним техничким  капацитетом: Понуђач мора доставити доказе да у 
власништву ( или у закупу) поседује:* Багер – 1 ком., * Камион кипер – 1 ком, * Челичне оплате за 
подграђивање рова, * Секачица бетона, * Пикамер – 1 ком,  * Вибро плоча – 1 ком и  Муљна пумпа – 
1 ком.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица као 
понуђача 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, 
доказује достављањем следећих доказа: 

2.1.1.Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда

2.1.2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неку од кривичних
дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре                                                                            

2.1.3. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе,
доприносе  и  уверења  надлежне  локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  основу  изворних
локалних  јавних  прихода  или  потврда  надлежног  органа  да  се  понуђач  налази  у  поступку
приватизације.

Доказ из тачке 2.1.2. и 2.1.4. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда, а доказ из тачке
2.1.3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

2.2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике понуђаче 
Испуњеност  обавезних  услова  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке,  предузетник  као  понуђач,
доказује достављањем следећих доказа: 

2.2.1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

2.2.2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2.2.3.  Потврде  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  или
потврда  Агенције  за  привредне  регистре  да  код  овог  органа  није  регистрован,  да  му  је  као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. 

2.2.4. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе,
доприносе  и  уверења  надлежне  локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  основу  изворних
локалних јавних прихода. 

Доказ из тачке 2.2.2. и 2.2.4. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда, а доказ из тачке
2.2.3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача код Агенције за привредне регистре није у
обавези да доставља доказе од  тачке 2.2.1. до 2.2.4.
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2.3. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица као понуђача 

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

2.3.1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

2.3.2. Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова 

2.3.3. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе,
доприносе  и  уверења  надлежне  локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  основу  изворних
локалних јавних прихода 

2.4. Доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона за правна лица као 
понуђача

2.4.1.Биланс стања и биланс успеха за обрачунске 2017, 2018 и 2019 године.

2.4.2.Запослене или по другом односу радно ангажоване:
- Списак запослених по квалиф. структури  (прилог образац бр. А1 из ове конкурсне документације)
-  фотокопије наведених личних лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије да је  наведена
лиценца важећа на дан објављивања позива на Порталу управе за јавне набавке.

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом (нпр. пописна листа, списак основних
средстава, аналитичке картице основних средстава, уговор о куповини, рачун и отпремница...), а за
моторна возила доставити полисе обавезног осигурања возила и фотокопије саобраћајних дозвола
важећих на дан отварања понуда.  Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о
закупу или лизингу, а за моторна возила доставити полисе обавезног осигурања возила и фотокопије
саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са
подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача заједно.

Напомена:  уколико  понуђач  као  доказ  о  располагању техничке  опреме  доставља  пописну  листу
маркером обележити позиције у пописној листи које се односе на захтевану техничку опрему.

Списак  радова  у  предходних  3  годинe  (2017.,  2018.  и  2019.)  на  изградњи  и  реконструкцији
канализационе мреже и прикључака, у укупном износу од минимум 14.000.000,00 динара уз обавезне
потврде о извршеним пословима, са износима, датумима уговора, времену извршења уговора, називу
предмета  уговора  који  садржи  опис  радова,  издате,  потписане  и  оверене  печатом  од  стране
наручилаца. Потврде могу да се односе на било коју од наведених година или на сваку наведену
годину.  Уз  сваку  потврду-референцу  обавезно  је  достављање  и  копије  уговора  са  окончаном
ситуацијом о изведеним радовима. НАПОМЕНА: Потврде Наручилаца о реализацији закључених
уговора могу бити на  обрасцу из  конкурсне документације  или издате  од  стране наручилаца на
њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи образац потврде
из конкурсне документације. Прилог уз овај доказ су обрасци бр. А2. и бр. А3. из ове конкурсне
документације.
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Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају испуњавати засебно,
а додатне услове понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача испуњавају заједнички. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обавезно је достављање  споразума којим се
понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на  извршење  јавне  набавке,  а  који
обавезно садржи податке који су дефинисани овом конкурсном документацијом.
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ОБРАЗАЦ  1. 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ПО
КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ КОЈИ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНИ НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА КОЈИ СУ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН бр.21/2020

РЕД.
БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
СТРУЧНА СПРЕМА И

СТЕПЕН
КВАЛИФИКАЦИЈЕ

ЗАДУЖЕЊЕ

ИСКУСТВО НА
ИСТИМ ИЛИ
СЛИЧНИМ

ПОСЛОВИМА -
ГОДИНЕ

  Датум:____________________              М.П Потпис овлашћеног лица_____________ 

Копирати у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ   2. 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

Листа радова у предходних 3 године (2017, 2018 и 2019) на изградњи канализационе мреже, у укупном износу
од минимум 14.000.000,00 динара без пдв.

Ред.
  бр. Назив наручиоца

 
Наслов уговора који                 
садржи опис радова

Период извођења
радова-година

Вредност изведених
радова без пдв 

                                                   УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:

Датум:_____________________                       М.П.                                             Потпис овлашћеног лица,
                                                                                                 _____________________

Прилог: потврде за референце

Образац копирати у довољном броју примерака
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ОБРАЗАЦ   3. 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

_________________________________________________________________________________
Назив наручиоца

_________________________________________________
Адреса

Матични број:_____________________________________

ПИБ:_____________________________________________

На  основу  члана  77.став  2,  тачка  2.  Закона  о  јавним  набавкама,  Наручилац  издаје  потврду  да  је  понуђач
________________________________________________, из _________________________________________________

за потребе наручиоца, квалитетно и у уговореном року извршио радове на ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ (навести врсту радова), у  

периоду________________________________ (навести временски период-годину извођења радова), у вредности од 

_______________________________ динара без пдв, а на основу уговора број:___________________________од 
_______________________________ год.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Потписом и печатом потврђујем да су наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца:_________________________

Телефон:________________________________________

  Датум:________________                                    М.П.                      Потпис овлашћеног лица наручиоца
                                                                                       
                                                                                                                    _____________________________

Напомена: 
-уз потврду за референце обавезно приложити копију уговора са окончаном ситуацијом (може само прва и задња страна),
за сваког наручиоца посебно. 
-Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4.
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ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

__________________________________________
Назив понуђача

____________________________________________
Адреса

Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да располажемо техничком опремом 
траженом конкурсном документацијом и то:
1. _________________________________________________________, ком ______

2. _________________________________________________________, ком ______

3. _________________________________________________________, ком ______

4. _________________________________________________________, ком ______

5. _________________________________________________________, ком ______

6. _________________________________________________________, ком ______

7. _________________________________________________________, ком ______

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

Датум: _______________
                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица
                                                                                    М.П.                          ___________________________

Образац копирати у потребном броју примерака.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.
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VI 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:ЈКП „ Водовод - Шабац“ Шабац, ул. Ослобођења 62, 15000 Шабац, са
назнаком:  ,,Понуда за  јавну  набавку Изградња фекалне  канализационе  мреже у  делу  улице
Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу, ЈН бр. 21/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Рок за достављање понуда је  30 дана од дана објављивања позива за давање понуда на Порталу
јавних набавки до 12 часова на адресу  наручиоца.
Како крајњи рок пада у нерадни дан, крајњи рок за достављање понуда се помера на први наредни
радни дан и то 13.07.2020.године до 1200 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 наручилац 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:
Обавезну  садржину  понуде  чине  Образац  понуде,  сви  докази  (прилози)  тражени  конкурсном
документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације.
Понуда  мора  да  садржи  све  доказе  тражене  конкурсном  документацијом.  Докази  могу  бити  у
неовереним фотокопијама (осим када се конкурсном документацијом изричито траже оригинали).
Изабрани понуђач ће, у року који одреди Наручилац,  а не дуже од 3 (три) дана од дана пријема
писаног позива Наручиоца, доставити тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености
услова.
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том 
приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, 
понуда ће се одбити као неисправна.

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 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 испуњавању
услова из чл. 75 и 76. 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.
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3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.

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

5. 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: ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац, ул.
Ослобођења бр.62, 15000 Шабац,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку -радови –   Изградња фекалне канализационе мреже у делу
улице Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу, ЈН бр. 21/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку -  радови –   Изградња фекалне канализационе мреже у делу
улице Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу, ЈН бр. 21/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку -  радови –   Изградња фекалне канализационе мреже у делу
улице Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу, ЈН бр. 21/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - радови - Изградња фекалне канализационе мреже
у делу улице Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу, ЈН бр. 21/2020 - 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. 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.
У Обрасцу понуде (поглавље  VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље  VII)
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  V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).
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.
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8. 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 V
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве
из поглавља V одељак 3.).
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.

9.  НАЧИН  И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ  РОК,  КАО  И  ДРУГЕ  ОКОЛНОСТИ  ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
Рок плаћања је 45 дана  -  дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним  трансакцијама  („Сл.  гласник  РС”  бр.  119/2012)], од  дана   овере  привремених  и
окончане ситуације од стране надзорног органа, а којим је потврђено извршење радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2.   Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 180 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.

9.3. Затев у погледу рока извођења радова и гарантног рока
Рок за извођење радова је 45 календарских дана од дана увођења у посао.
Гарантни рок за изведене радове је 24 месеца од дана добијања употребне дозволе. У гарантном року
Извођач радова је дужан да без права на накнаду отклони све недостатке који се појаве његовом
кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени позив наручиоца, одазове у року од 5 дана,
ради отклањања недостатака, а у случају хитне интервенције, одмах по позиву наручиоца. 
Уколико  Понуђач  у  овом року  не  приступи откањању недостатака,  који  су  проистекли  његовом
кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, недостатке отклони на терет Извођача
радова.
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9.4. Средство финансијског обезбеђења
Као  средство  финансијског  обезбеђења,  приликом достављања понуде,   понуђач  подноси  1
(једну) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде у износу од 10% од уговорене вредности
на терет извођача.
* Као средство финансијског обезбеђења, приликом потписивања уговора понуђач подноси 2 (две)
бланко сопствене менице ради наплате средстава у износу од 10% од уговорене вредности на терет
извођача :

 1 меница за случај прекорачења рока за извођење радова
 1  меница  за  случај  неквалитетно  изведених  радова  и  неотклањања  недостатака  насталих

кривицом извођача за време трајања гарантног рока.
Извођач који је потписник уговора доставља након закључивања уговора, а најкасније у року од 3
дана од дана закључивања уговора, бланко соло менице као средство обезбеђења.

 Бланко сопствене менице морају бити евидентиране у Регистру меница  Народне банке 
Србије. Менице мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а 
уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности уговора. Уз менице мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења меница је 45 дана дужи од дана истека уговора.

Уколико понуђач не достави меницу  наручилац ће позвати следећег најпо-вољнијег понуђача
да склопе уговор.

Наручилац  ће  уновчити  менице  у  случају  да  понуђач  не  буде  извршавао  своје  уговорене
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Меница за за случај прекорачења рока за извођење радова ће бити уновчена у висини до 10%
од  уговорене  вредности  радова  и  то  0,5%  за  сваки  дан  кашњења  кривицом  понуђача.  Уколико
кашњење кривицом Извођача буде веће од 20 дана Инвеститор ће раскинути Уговор. 
 

10.  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.
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.

 11. 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 РС (Министарства финансија).
Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту  животне  средине  и
Министарству заштите животне средине.
Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у  Министарству  за  рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
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12.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА  НА  РАСПОЛАГАЊЕ,  УКЉУЧУЈУЋИ  И  ЊИХОВЕ  ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА  ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште
на e-mail:  jkp@vodovodsabac.rs и  javnenabavke@vodovodsabac.rs  или факсом на број  015-369-541
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. 
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за  додатним
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације, Изградња  фекалне
канализационе  мреже  у  делу  улице  Исидоре  Секулић  у  Поцерском  Причиновићу, ЈН  бр.
21/2020.

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.

14. 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. 

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 „Најнижа понуђена цена“. 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када две или више понуда
имају исте понуђене цене, избор најповољније понуде извршиће се помоћу жребања на које ће бити
позвани и обавештени представници понуђача.
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16. 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,   да  гарантује  да  је  ималац  права
интелектуалне својине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности.

17.  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.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
1) Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се у складу са чл. 148.-156. ЗЈН, а у складу са одредбама Закона о
изменама и допунама ЗЈН   
2) Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.          
3) Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
4) Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или  конкурсне  документације  сматраће  се  благовременим  ако  је  примљен  од  стране  наручиоца
најкасније  седам дана пре  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  поступку  јавне  набавке  мале
вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека
рока за подношење понуда,  без  обзира на начин достављања и уколико је  подносилац захтева у
складу  са  чланом  63.  став  2.  овог  закона  указао  наручиоцу  на  евентуалне  недостатке  и
неправилности,  а  наручилац  исте  није  отклонио  (чл.149.  ст.3.ЗЈН)   У  наведеном  случају  се  не
примењује правило Закона о општем управном поступку према којем се дан када је поднесак предат
пошти сматра се као дан предаје органу коме је упућен. 
5) Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из тачке 4) , сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда (чл.149. ст.4.ЗЈН)
6) Одредбе из тачке 4) и 5) не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у
том поступку. 
7) После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка,  рок за подношење захтева за заштиту
права је  десет  дана од  дана објављивања одлуке на Порталу  јавних набавки,  а  пет  дана у
поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног
споразума у складу са чланом 40а ЗЈН.             
8) 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 захтева из тачке 4) и 5) (ст.3.и 4. чл. 149.ЗЈН) а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока. 
9) 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. 
10) Захтев за заштиту права садржи елементе прописане у чл. 151.ЗЈН.
11) Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев
одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у
року од три дана од дана доношења. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку ЈН бр.21/2020
Изградња фекалне канализационе мреже у делу улице Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу

 25/ 44



три  дана  од  дана  пријема  закључка  поднети  жалбу  Републичкој  комисији,  док  копију  жалбе
истовремено доставља наручиоцу.(чл.151.ЗЈН). 
7.2 Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права
1) Чланом 151. ЗЈН  је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН чији први став гласи : 
„Подносилац захтева  за  заштиту права  је  дужан да  на  одређени рачун буџета  Републике Србије
уплати таксу од: 
1)  60.000  динара  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  и  преговарачком  поступку  без
објављивања позива за подношење понуда; 
2)  120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара; 
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена
вредност већа од 120.000.000 динара; 
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара; 
5)  120.000  динара ако  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  након  отварања  понуда  и  ако  збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка
обликована по партијама; 
6)  0,1% процењене вредности јавне набавке,  односно  понуђене  цене понуђача  којем је  додељен
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000 динара; 
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене
понуђача  којима  су  додељени  уговори,  ако  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  након  отварања
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.”
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да
је  налог  за  уплату таксе,  односно налог  за  пренос средстава  реализован,  као  и  датум извршења
налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос) ;
(6)  позив  на  број:  подаци о  броју  или  ознаци јавне  набавке  поводом које  се  подноси  захтев  за
заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси
Захтев;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3.  Потврда  издата  од  стране  Републике  Србије,  Министарства  финансија,  Управе  за  трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке
1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен
рачун у оквиру припадајућег консолидованог 
рачуна  трезора,  а  који  се  води  у  Управи  за  трезор  (корисници  буџетских  средстава,  корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
***Напоменe : 
1* Приликом попуњавања налога посебно је значајно : 

2. да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу следећим редоследом : 
ЗЗП; назив наручиоца;
број или ознака јавне набавке
3. у пољу " позив на број"  уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси

захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и
знакова, као што су: (  |  / „ «  и сл. 

2*  Опширнија  упутства  дата  су  на  сајту  Републичке  комисије  за  заштиту  права
понуђача(www.kjn.gov.rs).  

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 7 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. 

20. РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године за радове.
Доказ може бити:
1) правноснажна судска пресуда;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
3) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом , односно 
уговором;
4) изјава о раскиду уговора због  неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним 
законом којим се уређују облигациони односи;
5) доказ о наплати уговорне казне за случај неиспуњења уговорене обавезе или због кашњења у 
њеном испуњењу;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису назначена у понуди као 
подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 6.

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Изградња фекалне канализационе
мреже у делу улице Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу, ЈН бр. 21/2020.

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

Датум и место                                                     М.П.                                     Потпис овлашћеног лица

_______________                                                                                             ________________________
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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:

Датум и место                                                     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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ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА  ДА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ

ПОДИЗВОЂАЧУ 

           У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку обајвљеном на Порталу јавних

набавки, дана ______________, за набавку радова -  Изградња фекалне канализационе мреже у

делу  улице  Исидоре  Секулић  у  Поцерском  Причиновићу, ЈН  бр.  21/2020, изјављујемо  да

извршење набавке нећемо делимично поверити подизвођачу. 

Датум:_____________________                       М.П.                         Потпис овлашћеног лица

                                                                                                                          
                                                                                          _____________________
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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:

Датум и место                                                     М.П.                           Потпис овлашћеног лица

_______________                                                                                                          ________________________

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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ИЗЈАВА 
О 

ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

               У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку објављеним на Порталу јавних набавки,
дана _______________________ године, за набавку радова   Изградња фекалне канализационе мреже у делу
улице Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу, ЈН бр. 21/2020

ми, доле потписани

ИЗЈАВЉУЈЕМО
ДА ПОДНОСИМО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

и да уз ову понуду прилажемо
СПОРАЗУМ

који уређује наше међусобне односе у процесу реализације предмета ове јавне набавке

Споразум садржи све потребне податке у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 
бр. 68/2015) и њиме потврђујемо да смо неограничено солидарно одговорни за извршење предмета ове јавне 
набавке према Наручиоцу.

Споразум прилажемо уз овај образац.

члан групе 1.                                                      М.П.                            Одговорно лице члана групе 1 

___________________________________________________________________________________

члан групе 2.                                                      М.П.                            Одговорно лице члана групе 2 

___________________________________________________________________________________

члан групе 3.                                                      М.П.                            Одговорно лице члана групе 3 

___________________________________________________________________________________

члан групе 4.                                                      М.П.                            Одговорно лице члана групе 4 

___________________________________________________________________________________

Датум и место                                                     М.П.                           Потпис овлашћеног лица

_______________                                                                                          ________________________

Напомена: 
Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде.
Сваки члан групе оверава и потписује изјаву.  
Овлашћено лице оверава и потписује на дну изјаве. 
Непотребне рублике прецртати-поништити.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –   Изградња фекалне канализационе мреже у делу улице
Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу, ЈН бр. 21/2020

Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања До 45 дана од дана испостављања фактуре

Рок извођења радова  45 календарских дана од дана увођења у посао

Рок важења понуде 180 дана

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде
за сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА
Изградња фекалне канализационе мреже у делу улице Исидоре Секулић 

у Поцерском Причиновићу, ЈН бр. 21/2020

Закључен између:
 ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац
са седиштем у Шапцу, улица Ослобођења 62,   
 ПИБ:100081235;  Матични број: 07168683;
Број рачуна: 160-2281-23; 
Телефон:.015-347-611; Телефакс:015-369-541;
кога заступа директор Даниела Ловрин Гавриловић
(у даљем тексту: Наручилац)

и

_______________________________________________________

са седиштем у _________________________, улица ___________________________________, 

ПИБ:___________________ Матични број: ______________________________

Број рачуна: ______________________________ Назив 

банке:______________________________________,

Телефон:_______________________Телефакс:_______________________

кога заступа____________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора:
ЈН Број: 21/2020
Број и датум одлуке о додели уговора: ______________________
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ___________________

Уговорне стране су се сагласиле да:
Наручилац је  на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке у отвореном
поступку, број ЈН 21/2020, позив за подношење понуде објављен ____________ године на Порталу
јаних набавки.

Извођач  је  дана  ______  године  доставио  понуду  број  ______заведену  од  стране  наручиоца  под
бројем_________ која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора.
Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
Наручилац  је  донео  Одлуку  о  додели  уговора,  бр.  _____,  од  _____  године,  а  као  најповољнија
изабрана је Понуда бр. _____ од ______Понуђача ___________, (у даљем тексту Извођач).
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Члан 1. 

Предмет уговора јавне набавке  бр.  21/2020 су радови   Изградња фекалне канализационе
мреже у делу улице Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу,
материјал,  грађевинску и  другу опрему,  изврши грађевинске,  грађевинско-занатске  и припремно-
завршне  радове,  као  и  све  друго  неопходно  за  потпуно  извршење  радова  који  су  предмет  овог
уговора.

Члан 2.
Извођач  се  обавезује  да  уговорене  радове  изведе  стручно  и  квалитетно,  а  у  свему  у  складу  са
сопственом понудом бр. __________ од _____________ године, која чини саставни део овог уговора и
инвестиционо-техничком документацијом.

Члан 3.
Рок за извођење радова је 45 календарских дана од дана увођења у посао.
Извођач радова је дужан радове завршити у року који је утврђен овим Уговором ( став 1. овог члана).
Рок завршетка радова се не може продужити из разлога за које је одговоран Извођач. 
Рок за подношење захтева за продужење рока завршетка радова је 15 дана од дана настанка разлога.
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 4.
Уговорна казана се уговара за случај неуредног испуњења Уговора од старне Извођача у погледу
рокова. 
Уговорна казна износи 5‰ (промила) укупне уговорене цене радова, за сваки дан кашњења ако се
радови не заврше у уговореном року, али износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од
5% од укупне цене радова.
Наплату  уговорне  казне  Наручилац  ће  извршити,  уз  оверу  стручног  надзора,  без  претходног
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је
већа  од  износа  уговорне  казне,  могу  захтевати  накнаду  штете,  односно  поред  уговорне  казне  и
разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже.

Члан 5.
Наручилац може да дозволи промену уговорене цене и других битних елемената уговора ако из
објективних разлога, уз сагласност или по налогу стручног надзора, Извођач изврши већи обим од
обима радова који је дефинисан у техничким спецификацијама.

Члан 6.
Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора износи  ____________________ динара без ПДВ-а,
према усвојеној понуди извођача радова бр ______ од  ________ године.
Вредност  радова  из  става  1.  овог  члана  добијена  је  на  основу  количина  и  јединичних  цена  из
усвојене понуде извођача радова.
Јединичне цене из става 2. овог члана су фиксне до завршетка радова и обухватају све трошкове,
осим пореза.
Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора са ПДВ-ом износи ____________ динара.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена.
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Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата  трошкове
организације градилишта  и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 7.
Средства за радове, који су предмет овог уговора, обезбеђена су  планом јавних набавки наручиоца. 
Коначна вредност извршеног посла утврдиће се по завршетку радова, обострано оверених листова
грађевинске књиге и грађевинског дневника и испостављањем окончане ситуације.

Члан 8.
Фактурисање обављеног посла ће се вршити испостављањем привремених ситуација и окончане
ситуације сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова до последњег даном у
месецу.  Рок  за  оверу  неспорног  дела  ситуације  од  стане  стручног  надзора  је  7  дана  од  дана
испостављања. Плаћање обављеног посла наручилац ће извршити 45 дана по овери привремених и
окончане ситуације од стране стручног надзора.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге,
одговарајуће  атесте  за  уграђени  материјал  и  другу  документацију  Извођач  доставља  стручном
надзору који  ту документацију  чува  дo  примопредаје  и коначног обрачуна,  у  супротном се неће
извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

Члан 9.
Уговорне  стране  констатују  да  је  извођач  доставио  наручиоцу  фотокопију  картона  депонованих
потписа три бланко сопствене менице бр.  ____________,  ______________ и  _____________ ,  као
средство финансијског обезбеђења, ради наплате средстава у износу од 10% од уговорене вредности
радова на  терет извођача за  случај  одустанка од  уговора,  прекорачења рока за  извођење радова,
неквалитетно изведених радова и неотклањања недостатака насталих кривицом извођача за време
трајања гарантног рока.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.
Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву
прекршајну  и  кривичну  одговорност  и  једини  сноси  накнаду  за  све  настале  материјалне  и
нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

Члан 10.
Извођач је  дужан да,  пре  почетка  извођења радова,  писмено обавести  наручиоца  о  лицу које  је
одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о лицу коме је поверио
вршење стручног надзора над извођењем радова. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 60 календарских дана,
рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење
у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :
- да је Наручилац  предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу,
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је Извођач доставио средства финансијског обезбеђења,
Уколико  Извођач  не  приступи  извођењу  радова  ни  7-ог  дана  од  кумулативног  стицања  горе
наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 11.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима,
техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-  техничком документацијом и овим
уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
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Извођач се обавезује :
-  да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана
достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено
уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће
бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
-  да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту
посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и
опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
-  да  уведе  у  рад  више смена,  продужи смену  или  уведе  у  рад  више  извршилаца,  без  права  на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих
материјала и слично, тако да се Наручилац  ослобађа свих одговорности према државним органима,
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време
укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

 да се строго придржава мера заштите на раду;
 да омогући вршење стручног надзора на објекту;

-  да  уредно  води  све  књиге  предвиђене  законом  и  другим  прописима  Републике  Србије,  који
регулишу ову област;
-  да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или
рушење или поновно извођење
радова, замену набављеног или уграђеног материјала,  опреме, уређаја и постројења или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
-  да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за
њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности
и недостаци;
-  да гарантује квалитет изведених радова,  употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.  

Члан 12.
Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење градилишта, тако што ће
предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту околине за време
трајања радова.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на
раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере, личне и опште заштите. сигурности
својих  радника  и  трећих  лица  током  извођења  радова,  а  све  у  сладу  са  одредбама  Закона  о
безбедности и здрављу на раду, Закона о планирању и изградњи.
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да
садржи:
- податке о објекту који се гради;
- одговорном пројектанту;
- број грађевинске дозволе,
- податке о Наручиоцу, Извођачу и надзорном органу;
- почетак и рок завршетка радова.
Извођач се обавезује да таблу сачини према упутству, које је саставни део овог уговора.
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Уколико извођач радова не изврши обавезе из овог члана, одговоран је и сноси сву насталу штету,
као и  евентуалну штету причињену трећим лицима.

Члан 13.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев  за  продужење  рока  извођења  радова  који  су  предмет  овог  уговора,  у  писаној  форми,  уз
сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност
из с тава 1 овог  члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је  продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну
писани споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни
надзор констатује у грађевинском дневнику.
У  случају  да  Извођач  не  испуњава  предвиђену  динамику,  обавезан  је  да  уведе  у  рад  више
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због
околности које су настале у време доцње.

Члан 14.
За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од  24 месеца, од дана добијања
употребне дозлове.
У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све недостатке који се
појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени позив наручиоца, одазове у
року од 5 (пет) дана, ради отклањања недостатака, а у случају хитне интервенције, одмах по позиву
Наручиоца. 
Уколико  Извођач  радова  у  овом  року  не  приступи  отклањању  недостатака,  који  су  проистекли
његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, недостатке отклони на терет
Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова.
Уколико  финансијско  обезбеђење  за  отклањање  недостатака  у  гарантном  року  не  покрива  у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. овог члана, Наручилац
има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 15.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца  и стручни надзор,
а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана одзавршетка радова.
Комисију  за  примопредају  радова  чине  по  један  представник  Наручиоца,  стручног  надзора  и
Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач  је  дужан  да  приликом  примопредаје  радова  преда  Наручиоцу,  пре  техничког  прегледа,
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као
и пројекте изведених радова у два примерка.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и
предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране
Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом
извођачу на рачун Извођача.
Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
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Коначна  количина  и  вредност  радова  по  овом  уговору  утврђује  се  на  бази  стварно  изведених
количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних
цена из понуде.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 16.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не
изводи  радове  у  складу  са  пројектно-техничком  документацијом  или  из  неоправданих  разлога
прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету
наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију,
Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику
између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним
роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
У  случају  раскида  уговора,  Извођач  је  дужан  да  изведене  радове  обезбеди  од  пропадања,  да
Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима
до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да се Уговор може анексирати у складу са чланом 115 Закона о ЈН, као и
да  се  на  све  међусобне  односе,  који  нису  дефинисани  овим  уговором,  непосредно  примењују
одредбе Закона о облигационим односима, и прописа који регулишу  предметну материју. 

Члан 18.
У случају спора, решаваће надлежни суд.

Члан 19.

Уговор је сачињен у 7 ( седам ) примерака, од којих 4 ( четири) задржава наручилац, а 3 ( три )
извођач радова.

За НАРУЧИОЦА                                                  За ИЗВОЂАЧА (ПОНУЂАЧА)

_________________                                                  _________________
 (име и презиме)                                              (име и презиме)
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 7.

У складу  са  чланом 88.  став  1.  Закона,  понуђач__________________________ ,  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

ОБРАЗАЦ 8.

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 Изградња фекалне канализационе мреже у делу улице Исидоре Секулић у Поцерском
Причиновићу, ЈН  бр.  21/2020 ,  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  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОБРАЗАЦ 9.

З Б И Р Н А      Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

V МОНТЕРСКИ РАДОВИ

VI ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО (без обрачунатог ПДВ) :

ПДВ :

УКУПНО (са ПДВ) :

Јединичне цене за сваку позицију радова наведене су у обрасцу „ Техничке спецификације“ .

Датум: М.П. Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ 10.

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду
извршења уговора за извођење радова на изградњи  Изградња фекалне канализационе мреже у
делу улице Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу, ЈН бр. 21/2020 

бр. Име и презиме Број
лиценце

Назив привредног субјекта који 
ангажује одговорногизвођача:

Основ 
ангажовања:
1. Запослен код
понуђача
2. Ангажован 
уговором

1
2
3

Датум: _______________                                                        Потпис овлашћеног лица
                                                                                               ___________________________
                                                                 М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног 

члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону „Основ ангажовања“ попунити тако, што се за запослене уноси број - 1,

а за ангажоване уговором број – 2.
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ОБРАЗАЦ 11.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
 
у  отвореном  поступку  јавне  набавке  Изградња  фекалне  канализационе  мреже  у  делу  улице

Исидоре Секулић у Поцерском Причиновићу, ЈН бр.  21/2020 ,  који спроводи Наручилац ЈКП

„ Водовод - Шабац“ Шабац

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

ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________  у  поступку  јавне  набавке  -  Изградња  фекалне

канализационе  мреже  у  делу  улице  Исидоре  Секулић  у  Поцерском  Причиновићу, ЈН  бр.

21/2020 , 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, као

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

          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.
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