ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

БРОЈ:5.2-32280
ДАНА: 14.11.2013.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
Извођење радова на изградњи атмосферске канализације слива Дунавске улице
и црпне станице у улици Дунавској у Сремској Каменици
-У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 28/13-С
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад, ул. Масарикова бр.17. www.vikns.rs
2. Врста поступка: Отворен поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним
набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12)
3. Предмет поступка јавне набавке: Извођење радова на изградњи атмосферске
канализације слива Дунавске улице и црпне станице у улици Дунавској у
Сремској Каменици
4. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Резервисана набавка: не
6. Контакт: Данијела Мусулин
danijela.musulin@vikns.rs

021/4883341,

адреса

електронске

поште

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Извођење радова на изградњи атмосферске канализације слива Дунавске улице и
црпне станице у улици Дунавској у Сремској Каменици, назив из општег речника
набавке - грађевиски радови и ознака - 45000000
2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема
3. Подаци о оквирном споразуму: нема
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе
уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за
учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са
конкурсном документацијом. У супротном, понуда се одбија.
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на
страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног
преводиоца.
Изузетак постоји за техничке каталоге који могу бити достављени на енглеском или
немачком језику.
3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ
(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити
оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није
уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз
понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или
потписивање уговора.
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и
обрасцу бр. 1-, изузева обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе
понуђача у своје име.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног
отварања понуда.
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3.3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).
3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту
где је затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се
први пут отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити, лично или поштом, на адресу:
Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,
21000 Нови Сад ул.Масарикова бр.17.
са назнаком:
„Понуда за јавну набавку радова на изградњи атмосферске канализације слива
Дунавске улице и црпне станице у улици Дунавској у Сремској Каменици “
– Јавна набавкаброј 28/13 –С
НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку
понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог
понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно
учествовати само у једној заједничкој понуди.
3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим обавештењем,
најкасније до истека рока за подношење понуда.
У року за подношење понуде понуђач може да опозове, измени или допуни већ поднету
понуду, писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ОПОЗИВ“ или „ИЗМЕНА /
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ДОПУНА“ - Понуда за јавну набавку радова на изградњи атмосферске
канализације слива Дунавске улице и црпне станице у улици Дунавској у
Сремској Каменици“– Јавна набавка број 28/13-С – НЕ ОТВАРАТИ.
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда
се неће разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.
Понуда не може бити опозвана, нити измењена после истека рока за подношење исте.
Уколико понуђач опозове или измени своју понуду по истеку рока за подношење понуда
Наручилац је овлашћен да наплатити гаранцију за озбиљност понуде.
3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року
одређеном у позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 27.11.2013.
године до 12 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата,
сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања
понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
Наручиоца, дана 27.11.2013. године са почетком у 12:15 часова.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за
учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА )
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити 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. Доказ наведеног
може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
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2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) записник о примопредаји радова, грађевински дневник, о изведеним радовима
који нису у складу са пројектом, односно уговором.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона,
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова
групе понуђача.
На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке
води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку
закључења уговора, да Наручиоцу поднесе неопозиву, безусловну и на први позив
плативу банкарску гаранцију на износ од 15% вредности уговора, на име гаранције за
добро извршење посла, без пдв-а.
3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да
изврши измену конкурсне документације. Ако наручилац у року предвиђеном за
подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без
одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року,
представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне
документације важиће само ако су учињене у писаној форми.
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У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према
наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке
прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да
буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за
извршење набавке.
Понуђачи из групе понуђача, одговарају наручиоцу неограничено солидарно у складу са
Законом.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа
наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се
доказује испуњеност тих услова. Услове финансијског, пословног, техничког и
кадровског капацитета, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају
заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.
Изузетак представља додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем
блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача у складу са чланом 81.
став 1. Закона о јавним набавкама.
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:
 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла
 попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све
остале чланове групе понуђача
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и
обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе
понуђача у своје име.
3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача
буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору
Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће
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поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија
понуда, наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци,
закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу
предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за
извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о
пословно-техничкој сарадњи и достави у оригиналу или овереној копији.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80.
Закона о јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне
набавке без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б –
Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача кога ангажује.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2- који попуњава,
потписује и оверава подизвођач у своје име.
Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за
учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатне услове - финансијски, пословни, кадровски и технички капацитет понуђач
испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
3.12. ОБИЛАЗАК МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Наручилац ће обезбедити обилазак места извођења радова за све заинтересоване
понуђаче који преузму конкурсну документацију. Сви заинтересовани понуђачи су у
обавези да се најмање три дана раније пре предвиђеног обиласка места извођења радова
најаве особи за контакт наведеној у одељку 1. ове конкурсне документације, те у
договору с њом закажу тачан термин обиласка објекта. Обилазак ће бити могућ у
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времену од 10-14 часова. Договореном обиласку ће присуствовати стручни надзор
Наручиоца и представник понуђача. Обилазак је обавезан – елиминациони услов.
Понуђачи који обиђу место извођења радова у заказаном термину добиће потврду
потписану од стране стручног надзора Наручиоца коју су обавезни да приложе у
понуди.
3.13 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ
(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити
оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику.
Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености
услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који
су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин
одређен конкурсном документацијом.
 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр.2.- Изјава понуђача да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права
интелектуалне својине,
 доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана
76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава понуђача о независној понуди
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6. – Изјава понуђача о финансијској
гаранцији
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7. - Модел пред-уговора (у случају да
пословна политика матичне банке понуђача захтева закључење пред-уговора
ради издавања захтеване банкарске гаранције за добро извршење посла)
 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8.- Модел уговора, у складу са понудом
 попуњен, потписан и оверен образац бр. 9.– Образац трошкова припреме понуде
 попуњен, потписан и оверен образац бр. 10. – Предмер радова
 попуњен, потписан и оверен образац бр. 11. – Потврда
 обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група
понуђача подноси заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду
са подизвођачем
 попуњен, потписан и оверен образац бр. 12.-Потврда стручног надзора
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Наручиоца о обиласку места извођења радова у складу са тачком 3.12. овог
упутства
 предлог динамичког плана у складу са тачком 3.19. овог упутства
 средства финансијског обезбеђења у складу са тачком 3.20. овог упутства
 технички каталози произвођача чије производе понуђач нуди из којег ће се
недвосмислено видети модел и тип опреме коју ће да угради и то за: пумпне
агрегате.
3.14. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је
неблаговремена.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.
3.15.
ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И

ПОЈАШЊЕЊА

КОНКУРСНЕ

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења – позив за јавну
набавку „Понуда за јавну радова на изградњи атмосферске канализације слива
Дунавске улице и црпне станице у улици Дунавској у Сремској Каменици“ бр.
28/13-С.“ Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће
упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад,
21000 Нови Сад, Масарикова 17 или факс број 021/6572-023, или e mail
danijela.musulin@vikns.rs .
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити
Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона
3.16. ЦЕНА
Цене у понуди изразити у динарима.
Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.
Цене морају бити јасно и читко уписане.
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Наручилац одређује:
 да ће понуђач укупну цену понуде (у даљем тексту цена) за извођење радова са
набавком и уградњом материјала исказати у динарима без обрачунатог ПДВ-а и
иста мора у себи да садржи све зависне трошкове извођења предметних радова са
набавком и уградњом материјала и закључења уговора као што су трошкови
прибављања банкарске гаранције, трошкови прибављања полисе осигурања,
трошкови геодетских радова, трошкови радне снаге и сви остали непоменути
трошкови који могу настати у реализацији ове јавне набавке.
 да ће понуђач у Предмеру радова са потребним материјалом, а по датим позицијама
у Предмеру радова исказати јединичне цене без пдв-а. Под јединичном ценом
подразумева се цена радова, материјала, његова евентуална прерада материјала, сви
транспорти, утовари, истовари као и ускладиштење потребног материјала како би
остао квалитетан до тренутка уградње као и испитивања квалитета и све друго у
вези са материјалом (атести и сл. ).
 да цена понуде треба да у себи обухвата сав трошак на извођењу радова са
уградњом материјала који може настати из разлога које понуђач није предвидео, а
односе се на извођење радова,
 да ће цена која се понуди бити фиксна током извршења уговора и неће подлегати
променама ни из ког разлога, у смислу обавезе Наручиоца према понуђачу.
3.17. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Није дозвољено тражење авансног вида плаћања.
Плаћање се врши на основу привремених месечних и окончане ситуације у року од
најмање 15 дана. Рок одложеног плаћања се рачуна од дана пријема и овере ситуације
од стране Наручиоца.
Понуда са краћим роком неће бити разматрана, већ ће бити одбијена.
Понуђач може понудити дужи рок плаћања, a исти не може бити дужу од 45 дана.
Плаћања ће бити извршено налогом за пренос.
3.18. ГАРАНТНИ РОК
Обим, врста и квалитет радова и уграђеног материјала одређени су овом конкурсном
документацијом и предмером радова на основу којих ће се радови изводити.
Понуђач ће бити у обавези да наведене радове изведе према предмеру радова, својој
понуди, техничкој документацији, дозволи за извођење радова и осталој пратећој
документацији, у свему према важећим прописима, техничким нормативима и
обавезним стандардима квалитета који важе за извођење ове врсте радова и техничким
упутствима инвеститора.
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Гарантни рок за уграђени материјал понуђач ће исказати у месецима и исти ће почети
да тече од дана извршене примопредаје тако што ће обе стране потписати Записник о
примопредаји изведених радова и не може бити краћи од 12 месеци.
Гарантни рок за изведене радове понуђач ће исказати у месецима и исти ће почети да
тече од дана извршене примопредаје тако што ће обе стране потписати Записник о
примопредаји изведених радова и не може бити краћи од 24 месеца.
За време трајања овог гарантног рока, понуђач је дужан да на позив Наручиоца отклони
све недостатке на изведеним радовима, укључујући и уграђени материјал на начин
прецизиран конкурсном документацијом.
Рок одазива за отклањање недостатака у гарантном року понуђач нуди у данима или
сатима.
3.19. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Минимално прихватљив рок извођење радова је 80 календарских дана, а максимално
прихватљив рок извођења радова је 110 календарских дана, од дана увођења понуђача у
посао. Рок за увођење понуђача у посао је 40 дана од дана обостраног потписивања
Уговора.
Понуђач је дужан да изради и у понуди достави предлог динамичког плана са тачним
бројем радника по данима и временском трајању за сваку активност (где је 1 дан = 8
радних сати) сагласан року извођењa предметних радова из понуде под идеалним
условима, а све у складу са одредбама модела уговора. Уколико понуду подноси група
понуђача, динамички план потписује само овлашћено лице носиоца посла из групе
понуђача.
3.20. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је дужан да у понуди достави:
 оригинал Писмо/Изјаву о намерама пословне банке понуђача да ће банка
понуђачу издати неопозиву, безусловну и плативу на први позив банкарску
гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде, без
пдв-а и са трајањем најмање 60 дана дуже од дана одређеног за коначно
извршење посла, а која треба да буде потписана и оверена од стране банке.
 оригинал Писмо/Изјаву о намерама пословне банке понуђача да ће банка
понуђачу издати неопозиву, безусловну и плативу на први позив банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини 10% од вредности
понуде, без пдв-а, са роком важења 5 дана дуже од уговореног гарантног рока за
уграђени материјал и изведене радове.
Ако је у питању Писмо/Изјава о намерама стране банке, та банка мора имати кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
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Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција
за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна
рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг
агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European
Securities and Markets Authorities - ESMA).
Понуђач у понди доставља и Изјаву о финансијској гаранцији (Образац бр. 6.-)
Изабрани понуђач је у обавези, при закључењу уговора, да наручиоцу поднесе
неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију:
 Банкарску гаранцију као гаранцију за добро извршење посла, у висини 10%
од вредности уговора, без пдв-а, са трајањем најмање 60 дана дуже од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних обавеза,
важност банкарске гаранције мораће се продужити. Изабрани понуђач ће наведену
банкарску гаранцију доставити наручиоцу најкасније у моменту потписивања уговора.
У противном, уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим.
 Изабрани понуђач је у обавези да након потписивања Записника о
примопредаји испоручене и уграђене опреме достави и неопозиву,
безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију као гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у висини 10% од вредности уговора,
без пдв-а, са роком важења 5 дана дуже од уговореног гарантног рока за
уграђени материјал и изведене радове.
Ако понуђач подноси банкарске гаранције стране банке, те банке морају имати
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача.
Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача (не мора
бити исти члан) или понуђача, али не и на подизвођача.
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке,
Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране
понуђача.
3.21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума ''најнижа понуђена цена''.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку, најнижу понуђену цену
уговор о јавној набавци ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок плаћања
који не може бити дужи од 45 дана.
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3.22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача,
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,
као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке
понуде, у складу са чланом 93. Закона.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.
3.23. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3.24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту
права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од
највише 8 дана.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не потпише уговор у наведеном
року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће
бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.
3.25. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом
утврђени или означени као поверљиви.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не
садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
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Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће
то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати
«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди
наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као
понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
3.26. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средства обезбеђења.
3.27. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем у Моделу уговора
морају бити наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи.
Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен
Уговор о јавној набавци.
3.28. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ
Предност за домаће понуђаче биће остварена у складу са чланом 86. Закона.
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3.29. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач
3.30. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане
од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 79. Закона.
3.31. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, са
назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. 28/13-С“.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину
достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд,
Немањина 22-26.
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, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
(број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-016,
сврха уплате: републичка административна такса јн. бр. 28/13-С, прималац уплате:
буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђачи морају испуњавати
поступку јавне набавке и то:

следеће обавезне услове за учешће у предметном

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и
као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за
привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
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 и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из
казнене евиденције, односно уверење 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
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
1. извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица;
2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у
Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visemsudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка
1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган
надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице
рођено), али и према месту пребивалишта.
Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене
евиденције.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
3.- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда, и као доказ за правно лице потребно је
доставити потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности
(докази издати након објављивања позива за подношење понуда)
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4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења
Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
предузетник као понуђач, доказује достављањем:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
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 кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој
евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње
послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту
пребивалишта
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности
или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку
јавне набавке и то:
1.- да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
а) да у последње три обрачунске године (2010, 2011. и 2012.) има остварене пословне

приходе од минимално 200.000.000 динара годишње
као доказ испуњености ових услова потребно је доставити Биланс стања и Биланс
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успеха или Извештај о бонитету БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, за
2010, 2011. и 2012. годину (са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач
обвезник ревизије),
односно за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог
књиговодства
 Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на
доходак грађана на приход од самосталне делатности за претходне три
обрачунске године (пореска пријава мора бити оверена од стране надлежног
пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности)
 Потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - текућем
рачуну за претходне три обрачунске године
односно за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат
пословања – паушалци
 Потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем
рачуну за претходне три обрачунске године
б) да у периоду од три обрачунске године (2010, 2011. и 2012.) нису пословали са
губитком
као доказ испуњености ових услова потребно је доставити Биланс стања и Биланс
успеха или Извештај о бонитету БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, за
2010, 2011. и 2012. годину (са мишљењем овлашћеног ревизор, ако је понуђач обвезник
ревизије),
односно за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог
књиговодства
 Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на
доходак грађана на приход од самосталне делатности за претходне три
обрачунске године (пореска пријава мора бити оверена од стране надлежног
пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности)
 Потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - текућем
рачуну за претходне три обрачунске године
односно за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат
пословања – паушалци
 Потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем
рачуну за претходне три обрачунске године
в) да су у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда били
ликвидни, односно да им у наведеном периоду рачун није био у блокади нити један дан;
као доказ испуњености овог услова потребно је доставити Потврду Народне банке
Србије - Одсек принудне наплате или Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН
издат од стране Агенције за привредне регистре који се мора односити на наведени
период и не може бити старији од дана објављивања позива за подношење понуда,
односно за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог
књиговодства
 Потврда пословне банке да понуђач није био у блокади у наведеном периоду од
последњих 6 месеци
односно за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат
пословања – паушалци
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 Потврда пословне банке да понуђач није био у блокади у наведеном периоду од
последњих 6 месеци
2.- да располаже неопходним пословним капацитетом и то:
а) да у периоду од четири године пре објављивања позива за подношење понуда
(28.10.2009.-28.10.2013.) успешно извршио испоруку и уградњу хидромашинске опреме
за најмање три црпне станице сличног типа који су предмет јавне набавке (100л/сек), у
укупној вредности минимално 100.000.000,00 динара, без пдв-а.
као доказ испуњености овог услова потребно је доставити потврде ранијих
инвеститора/наручилаца у складу са обрасцем 11.- ове конкурсне документације,
потписане и оверене од стране овлашћеног лица инвеститора/наручиоца и копије
закључених Уговора или рачуна(фактура).
3.- да располажу довољним техничким капацитетом и то да:
а) поседовање ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001
као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:
 Фотокопију важећих сертификата уведених стандарда ИСО 9001, ИСО 14001 и
ОХСАС 18001
б) у власништву
1. укњижена бетонска база удаљена од места извођења до 50 км
2. механизација:
- 2 аутомиксера,
- 1 ларсен талпе минимум 500 м2
- макара побијање ларсен талпи,
- опрема за снижавање нивоа вода депресионим бунарима,
- опрема снижавања вода иглофилтерима,
- 2 багера преко 20т ,
- дизалица мин. 40т ,
- опрема за исецање бетонских пресека дебљине 50цм и више
као доказ испуњености ових услова потребно је доставити:
1. Лист непокретности или Извод из земљишних књига
2. Копија собраћајне дозволе (за возила која се региструју), као и Пописну листу
основних средстава (за механизацију која се не региструје) са стањем на дан 31.12.2012.
године (маркером је потребно означити напред захтевану опрему) или рачун о куповини
захтеваног средстава уколико је средство купљено после 31.12.2012. године.
4.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то да:
а) има у радном односу на неодређено време минимално 50 запослених извршилаца
најмање 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда од којих
 најмање 1 запосленог инжењера са лиценцом бр. 410
 најмање 1 запосленог инжењера са лиценцом бр. 414
 најмање 1 запосленог инжењера са лиценцом бр. 430 или 432
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најмање 1 запосленог инжењера са лиценцом бр. 450
најмање 2 грађ.техничара хидроградње
најмање 5 КВ бравара
најмање 3 руковаоца грађ.машинама
најмање 3 возача
најмање 2 бетонирца
најмање 4 тесара
најмање 3 зидара
најмање 2 армирача
најмање 4 водоинсталатера
најмање 2 КВ радника електроструке

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију образаца М3/А
или М/А, фотокопију радних књижица и уговоре о раду за минимално 50 запослених,
као и лиценце и потврду да је наведена лиценца важећа Инжењерске коморе Србије за
наведена четири запослена инжењера.
Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона, што
доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове финансијског,
пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона, понуђач испуњава
самостално без обзира на ангажовање подизвођача.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1 – 4 Закона, што доказује достављањем доказа
наведеним у овом одељку. Услове финансијског, пословног, техничког и кадровског
капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу
достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације. Изузетак
представља додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем блокаде
рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача у складу са чланом 81. став 1.
Закона о јавним набавкама
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.конкурсне документације.
Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно
подизвођач, у своје име.
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Начин достављања доказа:
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 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 пријави интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
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.
ЈКП Водовод и канализација Нови Сад
Комисија за јавне набавке
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:

адреса:

пошт.бр.

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Шифра делатности:
5.- Бројеви телефона:
6.- Пословна банка:

бр.рачуна:

7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:
Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача
код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај образац,
достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.
8.- Особа за контакт:
9.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:
а.- самостално,
б.- као носилац посла из групе понуђача
в. – са подизвођачем
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
Напомена:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са
подизвођачем, као и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.

НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава Носилац посла као члан групе понуђача која
подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- Б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.- Пун назив подизвођача: ___________________________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.

НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12)
дајемо следећу

ИЗЈАВУ
У својству ____________________
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.

У ________________ дана ________2013.г.

М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
Извођење радова на изградњи атмосферске канализације слива Дунавске улице
и црпне станице у улици Дунавској у Сремској Каменици
БР. Ј.Н 28/13-С
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде)
-

пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
шифра делатности_______________________________
ПИБ___________________________________________
овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________
(име, презиме и функција)
- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке
- особа за контакт )_________________________________
(име, презиме
- тел/факс______________е-маил_______________
- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
(име, презиме и функција)
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:
-

пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
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-

тел/факс______________е-маил_______________

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности радова
на изградњи атмосферске канализације слива Дунавске улице и црпне станице у
улици Дунавској у Сремској Каменици, објављеног дана 28.10.2013. године на
Порталу јавних набавки, дајемо понуду како следи:
-

Укупна понуђена цена износи ___________________динара (словима
___________________________) без пдв-а
Рок плаћања:____________дана рачунајући од дана од дана пријема и овере
ситуације (не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана)

-

Начин плаћања: налог за пренос

-

Рок извођења радова: _______________ дана рачунајући од дана увођења у
посао (минимално прихватљив рок извођења радова износи 80 календарских
дана а максимално прихватљив рок износи 110 календарских дана)

-

Гарантни рок за уграђени материјал _______ месеци рачунајући од дана
потписивања Записника о примопредаји радова. (не може бити краћи од 12
месеци)

-

Гарантни рок изведене радове износи__________месеци рачунајући од
дана потписивања Записника о примопредаји радова. (не може бити краћи од
24 месеца)

-

Рок
одзива
за
отклањање
недостатака
у
гарантном
року_____________(сати/дана, рачунајући од дана упућивања позива од
стране Наручиоца).

-

Рок важења понуде: _________________(минимум 90 дана од дана отварања
понуда)

-

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко
подизвођача: ______________________________________________________

Понуду дајем (заокружити):

а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачем

Место и датум ___________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
28 /109
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.__/13-С отворени поступак – Дунавска улица“

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

М.П.

___________________________
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.-

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
Врста радова:

Извођење радова на изградњи атмосферске
канализације слива Дунавске улице
и црпне станице у улици Дунавској у
Сремској Каменици
Учешће у укупној цени Учешће у укупној цени
понуде
понуде
(у динарима без пдв-а) (у динарима са пдв-а)

Врста трошка:

1.- Цена радова :
2.- Остали зависни трошкови:
(трошкови набавке материјала,
трошкови све стручне и помоћне
радне снаге, трошкови унутрашњег
надзора, провођења мера заштите на
раду и заштите од пожара,
трошкови прибављања банкарских
гаранција, царине, транспорта,
смештаја и сл.)

______________

_____________

_____________

_______________

СВЕГА:

Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац
тако да крајњи збир - Укупна вредност без пдв-а искаже укупну понуђену цену дату на
Обрасцу број 3.Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у
реализацији набавке.
Структуру цене дао:
___________________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
М.П
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо
следећу

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди)
ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
(заједничку) понуду подносим/о независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У _______________________ дана ________2013.г.

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .-

На основу Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12) и члана 12.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова за учешће (Сл.гласник РС бр. 29/13)
даје се следећа
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ
У својој понуди за јавну набавку велике вредности - извођење радова на изградњи
атмосферске канализације слива Дунавске улице и црпне станице у улици
Дунавској у Сремској Каменици у поступку Наручиоца ЈКП «Водовод и
канализација» Нови Сад бр. 28/13-С достављамо:
 Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
банкарске гаранције, за добро извршење посла, плативе на први позив без
приговора
у износу од 10% од вредности понуде/уговора (без пдв-а) са
клаузулама ,,неопозива, безусловна, на први позив наплатива без права
приговора,, важности најмање 60 дана дуже од дана одређеног за коначно
извршење посла, у корист Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад.
Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних
обавеза, важност банкарске гаранције ће се продужити. Наведену банкарску
гаранцију ћемо доставити наручиоцу најкасније у моменту потписивања
уговора. У противном, уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим.
 Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе
на први позив без приговора у износу од 10% од вредности понуде/уговора (без
пдв-а) са клаузулама ,,неопозива, безусловна, на први позив наплатива без права
приговора,, важности 5 дана дуже од уговореног гарантног рока у корист
Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад за уграђени материјал и изведене
радове.
Наведену банкарску гаранцију ћемо доставити Наручиоцу након потписивања
Записника о примопредаји испоручене и уграђене опреме.
У _______________________ дана ________2013.г.
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
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____________________________
ОБРАЗАЦ БРОЈ 7 .Овај Модел пред-уговора , Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином Модела пред-уговора и да прихвата све његове
уговорне елементе само у случају да пословна политика његове матичне банке
захтева закључење пред-уговора ради издавања захтеване банкарске гаранције. У
Моделу пред-уговора су утврђени само основни елементи евентуалног будућег предуговора, а остали елементи ће се пред-уговарати у складу са захтевим матичне банке
понуђача. Уколико Понуђач наступа са групом понуђача у заједничкој понуди, Модел
пред-уговора попуњава овлашћени представник групе понуђача. У случају подношења
заједничке понуде, у моделу пред-уговора мора бити наведен овлашћени носилац посла
из групе понуђача.
МОДЕЛ
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке велике вредности радова на
изградњи атмосферске канализације слива Дунавске улице и црпне станице у улици
Дунавској у Сремској Каменици, за ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, окончаног
дана _______2013.године Одлуком директора предузећа бр. ______ (дел.бр.______/2013)
а ради добијања банкарске гаранције матичне банке понуђача и на основу сагласности
обе пред-уговорне стране закључује се овај:
ПРЕД- УГОВОР
Закључен између :
1.- Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад ул.Масарикова бр.17
а кога заступа директор __________ као Наручилац (у даљем
тексту: Инвеститор) и
2.- __________________________________________________ са седиштем
у_____________________________________________________(држава,
место), на адреси__________________________________ (улица и број),
кога заступа директор __________________________________ (у даљем
тексту: Извођач радова), Текући рачун бр. __________________________
матични број: ______________ПИБ: ______________Шифра делатности:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(остали из групе понуђача, односно подизвођачи)
дана _____________2013. године на следећи начин:
32 /109
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.__/13-С отворени поступак – Дунавска улица“

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Члан 1.Пред-уговорне стране сагласно констатују: (не попуњава понуђа)
- да је ЈКП,,Водовод и канализација,, Нови Сад као наручилац и будући инвеститор
спровео отворени поступак јавне набавке велике вредности радова на изградњи
атмосферске канализације слива Дунавске улице и црпне станице у улици Дунавској у
Сремској Каменици (у даљем тексту радови),
- да је дана ________2013. године директор ЈКП,,Водовод и канализација,, Нови Сад
донео Одлуку о додели уговора (дел.бр. _______ ) којом је изабран-а понуда
_______________________(понуђач
који
самостално
наступа)
односно
________________________________ (група понуђача у којој је носилац посла
_____________________________ из ___________________.
- Вредност на коју ће се уговоро закључити је: __________________ динара без пдв-а
односно ____________________________ динара са обрачунатим пдв-ом
- да је дана ____________________.2013. године истекао рок за подношење Захтева за
заштиту права понуђача и да захтева није било, те да је наведена одлука правоснажна,
- да је Позивом и Конкурсном документацијом између осталог, предвиђено и
достављање средства финансијског обезбеђења у виду банкарске гаранције матичне
банке Извођача радова на име доброг извршење посла.
Члан 2.Извођач се достављањем писама о намерама издавања банкарске гаранције у својој Понуди, у
наведеном отвореном поступку предметне јавне набавке, обавезао да ће најкасније у моменту
потписивања Уговора о извођењу радова доставити :
 банкарску гаранцију своје матичне банке на име доброг извршења посла на износ од
________________ динара, без пдв-а који износ чини 10% од вредности на коју ће се
уговор закључити, која гаранција важи___________(најмање 60 дана) дуже уговореног
рока за завршетак радова.
Могућност испуњења наведених обавеза, извођач радова је доказао достављањем Писма о
намерама издавања напред наведене гаранције датог од стране __________________ (назив
матичне банке) од дана _____________ године (не попуњава понуђач), које Писмо чине
саставни део овог пред-уговора.
Члан 3.Овај пред-уговор се закључује на одређено време од дана______.2013. године до дана
_____.2013. године. Исти се закључује само ради утврђене правне процедуре
_____________________________ као матичне банке Извођача радова, прописане за издавање
наведене банкарске гаранације. (не попуњава понуђач)
Члан 4.Пред-уговорне стране ће приступити закључењу Уговора о извођењу радова најкасније дана
___________.2013. године, ког дана Извођач радова мора предати Инвеститору банкарску
гаранцију наведену у члану 2.,став 1- овог пред-уговора. Уколико Извођач радова не буде био у
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могућности да до наведеног датума испоштује своју обавезу предаје банкарске гаранције из
било ког разлога, Уговор о извођењу радова се неће закључити, а одредбе овог пред-уговора
аутоматски ће престати да важе. (не попуња понуђач).
Члан 5.По добијању банкарске гаранције, Извођач радова ће приступити закључењу предметног
Уговора са Инвеститором , којим уговором ће бити уговорена међусобна права и обавезе
везаних за испуњење уговора у складу са усвојеном понудом Извођача и Конкурсном
документацијом Инвеститора.
Члан 6.Овај пред-уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих свака страна задржава
по 3 ( три ) примерка.Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно,
решаваће стварно надлежан суд у Новом Саду.

У Новом Саду дана ______________2013. године (не попуњава понуђач)
за Инвеститора

за Извођача/понуђача
м.п.

_________________

______________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.
Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити закључен са
најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у
том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени
услови из позива за подношење понуде и Конкурсне документације. Уколико Понуђач наступа
са групом понуђача у заједничкој понуди Модел уговора попуњава овлашћени представник
групе понуђача.У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви из групе понуђача, односно сви
подизвођачи. Овај модел уговора је саставни део конкурсне документације, Понуђач попуњава
у складу са својом понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе
из модела уговора.
МОДЕЛ
У Г О В О Р А
Закључен између следећих уговорних страна
1) Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Нови Сад,
са седиштем у Новом Саду, Масарикова бр.17, које заступа директор
_________________ (у даљем тексту: Инвеститор) Текући рачун бр.
___________________________ код АИК банаке а.д. Нови Сад
матични бр. _________________ПИБ: ________________________
и
2) ________________________________________________ са седиштем
у_____________________________________________________(држава,
место), на адреси__________________________________ (улица и број),
Текући рачун бр. _____________ код банке ________________________
Mатични број: ______________ПИБ: ____________Шифра делатности:_____________
кога заступа _____________________________________________________________
(у даљем тексту: Извођач радова)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(остали чланови групе понуђача / подизвођачи)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.Овим уговором Инвеститор поверава Извођачу на изградњи атмосферске канализације слива
Дунавске улице и црпне станице у улици Дунавској у Сремској Каменици (у даљем тексту
радови).
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у свему према усвојеној
понуди Извођача дел.број___________________од ____________ године, прибављеној у оквиру
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отвореног поступка јавне набавке број _____________, према важећим законима, другим
прописима и техничким прописима, нормативима и стандардима који су у Републици Србији у
примени за извођење предметних радова са уградњом материјала и правилима струке, односно
условима из овог уговора.
Извођач у односу на Инвеститора преузима одговорност за комплетан посао који чини предмет
овог уговора.
Инвеститор овим уговором уговара да техничко особље и директни радни извршиоци Извођача
радова, морају бити стално запослени код Извођача као и да механизација и опрема потребна за
извођење предметних радова мора бити у власништву/лизингу Извођача све сходно
документацији предатој у поступк јавне набавке.
Ангажовање напред наведених ресурса мимо услова из поступка јавне набавке је разлог за
раскид овог уговора на начин предвиђен његовим одредбама.
Саставни део овог уговора чине и :
- усвојена понуда Извођача и предмер односно предрачун радова са спецификацијом материјала
Инвеститора где исти у смислу овог уговора чине део прихваћене понуде Извођача и који
садрже све предметне радове и цене радова у складу са техничком документацијом Инвеститора
из конкурсне документације наручиоца/Инвеститора за поступак јавне набавке предметних
радова (у даљем тексту предмер радова ) (дел.бр.___________ од ________). (не попуњава
понуђач)
Члан 2.Уговор ће се сматрати закљученим даном потписивања од друге уговорне стране.
Уговор остаје на снази све док не буду извршене све обавезе настале из уговора, без обзира на
то што је извршена примопредаја радова и протекао гарантни рок.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА – ЦЕНА
Члан 3.Вредност уговора- цена, је цена из понуде са посебно израженим обрачуном пореза на додату
вредност и иста се исплаћује у динарима, а трошкови отклањања недостатака у гарантном
периоду, падају на терет Извођача и нису обухваћени ценом (у даљем тексту цена).
Цена извођења предметних радова се уговара по основу количина и јединичних цена из
усвојене понуде са предмером радова, јер обухвата све трошкове материјала, радне снаге,
механизације и других елемената градње, који су важили на тржишту у моменту давања понуде
и у коју цену је урачунат и сав трошак, односно вредност свих потребних материјала, све
стручне и помоћне радне снаге, потребног алата, превозних средстава за рад, унутрашњег
надзора, спровођења мера заштите на раду и заштите од пожара, осигурања објекта, геодетског
обележавања и снимања терена, израде пројекта изведеног објекта , добит Извођача и др. осим
пдв-а
и
(на
дан
отварања
понуда
дана
___________)
иста
износи:
_________________________________________
динара
без
пдв-а
(словима:
_____________________________________________________________) .
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Напред наведена вредност – цена подразумева франко градилиште, размештено и монтирано.
Укупна
уговорена
цена
са
урачунатим
пдв-ом
износи:
______________________________________динара. (словима:___________________________).
Уговорене јединичне цене, а тиме и укупна цена, је са изричитим јемством Извођача за њихову
тачност.
Уговорене јединичне цене су фиксне.
У укупну напред наведену цену радова улазе и посебно се неће обрачунавати и сви евентуално
потребни припремни и завршни радови као и евентуални радови на пројектовању и регулацији
саобраћаја у време извођења радова потребни за квалитетну организацију и извођење радова.
Коначан обрачун биће извршен на основу стварних количина из грађевинске књиге применом
јединичних цена из прихваћене понуде. Коначна цена извођења радова из овог уговора, утврђује
се обрачуном на основу стварно изведених радова, стварно уграђених материјала дефинисаних
понудом уз примену уговорених цена из понуде са посебно израженим обрачуном пореза на
додату вредност.
Члан 4.Уговорне стране сагласно констатују, да је Инвеститор омогућио Извођачу, да пре подношења
понуде, прегледа простор будућег градилишта и терен градилишта, где градилиште у смислу
одредаба овог уговора означава место извођења радова и земљиште на којем према техничкој
документацији, радови треба да буду изведени, а тереном градилишта подразумева се земљиште
унутар ограде градилишта, земљиште за организацију извођења радова које ће се користити у
току грађења и приступни путеви (у даљем тексту градилиште и/или терен градилишта) све
ради упознавања са подацима о градилишту, хидролошким и геолошким условима будућег
градилишта те из тог разлога се сматра да је искључиво Извођач био одговоран за тумачење
ових података у смислу одређивања цене и рока извођења радова
Извођач је прегледао и проучио будуће градилиште са околином на свој терет и у прихваћеној
понуди одредио цену и рок извођења радова као и да је самостално проучио:
- природне услове будућег градилишта и терена будућег градилишта и околине укључујући и
геолошке услове земљишта,
- обим, врсту и природу потребних радова за извршење уговора као и количину и врсту
материјала потребних за извршење уговора и отклањања недостатака у гарантном периоду,
- места и начин приступа будућем градилишту укључујући и смештајни простор за машине и
радно ангажована лица која ће му бити потребна.
Сматра се да је Извођач пре подношења понуде прикупио све информације и добро их проучио
на свој терет, а које се односе како на горе наведено, тако и на ризике, опасности и друге
околности које су могле бити од утицаја на сачињавање понуде такве каква је поднета и из ових
разлога сматраће се да се цена дата у понуди односи на извршење уговора у целини.
РОК ПЛАЋАЊА
Члан 5.37 /109
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Инвеститор ће уговорену цену радова исплатити Извођачу радова у року од ________________
дана на текући рачун бр.: _____________________ код ,,_________________________________,,
(банке) а по основу испостављених привремених ситуација и/или на основу коначног
обрачуна/окончане ситуације.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 6.Извођач се обавезује да ће :
- у моменту потписивања Уговора о јавној набавци доставити неопозиву, безусловну
банкарску гаранцију за добро извршење посла, плативу на први позив, у износу од 10% од
вредности уговора, са роком важности 60 дана дужим од рока извршења радова. Банкарска
гаранција за добро извршење посла ће се активирати у случају да Извођач не извршава своје
обавезе у складу са Уговором.
- одмах након потписивања Записника о примопредаји радова доставити неопозиву,
безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију као гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року у висини 10% вредности уговора, без пдв-а, са роком важења 5 дана дуже од
уговореног гарантног рока.
ОБИМ, ВРСТА И КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА
Члан 7 .Обим, врста и квалитет радова и материјала из чл. 1.- овог уговора, одређени су конкурсном
документацијом наручиоца/Инвеститора, пројектном документацијом на основу које се радови
изводе и осталом техничком документацијом (у даљем тексту техничка документација),
предмером радова и овим уговором.
Извођач радова је дужан да наведене радове изведе према предмеру радова, својој понуди,
техничкој документацији, дозволи за извођење радова и осталој пратећој документацији, у
свему према важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима квалитета
који важе за извођење ове врсте радова и техничким упутствима Инвеститора.
Члан 8.Извођач је дужан да благовремено проучи техничку документацију на основу које се радови
изводе и да, уколико буде потребно, од Инвеститора одмах затражи објашњење недовољно
јасних детаља.
Инвеститор је дужан да благовремено поступи по оваквим захтевима Извођача како не би
дошло до застоја у току радова. Објашњење се даје у писаној форми.
Захтеве за објашњења, у име Извођача, подноси његов одговорни извођач радова, надзорном
органу, а објашњење у име Инвеститора даје надзорни орган или друго лице које Инвеститор
одреди.
Захтеви и објашњења се уписују у грађевински дневник.
Инвеститор задржава право да у току извођења радова мења техничку документацију у складу
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са изменама позитивних прописа који се односе на извођење предметних радова.
При извођењу радова, Извођач се мора придржавати одредби техничких услова за извођење ове
врсте радова, норматива и стандарда у грађевинарству и правилима струке.
Сав потребан материјал, његов састав, односно техничко-технолошке карактеристике и његова
израда, а који се употребљава за и приликом извођење уговорених радова, мора одговарати
уговореном предмеру, техничко - технолошким нормативима као и важећим стандардима
квалитета за уграђене материјале, а одговорност за њихов квалитет у потпуности сноси Извођач
радова.
Извођач је у обавези да обезбеди систем квалитета који потврђује усаглашеност са захтевима
наведеним у овом уговору, конкурсној документацији наручиоца/ Инвеститора , предмеру
радова и техничкој документацији.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 9.Рок извођења радова у смислу одредбе овог уговора, означава временски период изражен у
календарским данима и исти се рачуна од момента увођења Извођача у посао, а завршава се
даном окончања свих радова у складу са овим уговором, неопходних за извршење овог уговора
у целини, након кога ће се вршити коначна контрола изведених радова за потребе примопредаје
и коначан обрачун (у даљем тексту рок извођења радова).
Извођач радова је дужан
_________________________
календарских дана.

да

све уговорене радове изведе у року
од
(словима:__________________________________________)

Надзорни орган ће уписати у грађевински дневник датум увођења у посао и датум завршетка
свих уговорених радова.
Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Инвеститор ће путем
надзорног органа, оставити накнадни примерени рок од 5 календарских дана да започне са
радовима, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне са извођењем радова,
Инвеститор може раскинути овај уговор уз реализацију одговарајуће гаранције за добро
извршење посла као и захтевати од Извођача накнаду штете до износа стварне штете.
Извођач има право на аутоматски продужетак рока извођења радова утврђеног овим чланом у
случају када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза, за онолико за колико су
трајале сметње настале доцњом Инвеститора.
Извођач радова је дужан да упути Инвеститору, преко надзорног органа, писмени Захтев за
евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 10 дана пре истека уговореног рока
радова.
Надзорни орган, уз Захтев Извођача, доставља Инвеститору детаљно образложење и мишљење
о продужетку рока за извођење радова у сагласности са одредбама овог уговора.
Уколико Извођач радова упути Инвеститору Захтев за продужење рока, након истека рока из
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претходног става, такав захтев се неће разматрати.
Извођач има право и на продужетак рока и ако је у извршењу радова у складу са утврђеним
роком био спречен ванредним догађајима који се ни са пажњом доброг стручњака нису могли
предвидети у време закључења уговора. Ванредним догађајима сматрају се нарочито:
* природни догађаји који се могу сматрати вишом силом,
* мере државних органа које нису предузете због кривице Извођача,
* настанак у току извођења радова околности у земљи или води које нису наведене пројектом
и техничком документацијом,
* и других изузетних околности које се не могу приписати кршењу уговора од стране
Извођача, а довољно су оправдане да уз обавезно прибављање сагласности Инвеститора,
дају Извођачу право на продужетак рока за извођење радова.
Настанак, трајање и престанак напред наведених случајева уписује се у грађевински дневник.
У случају продужења уговорног рока из било ког напред наведеног разлога, Извођач се
обавезује да продужи рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла, тако да иста
има рок важења 60 дана дуже од новог рока за извршење радова.
Атмосферске и климатске и друге прилике, штрајк, санкције, мере државних органа, догађаји и
слично, а које су се с пажњом доброг стручњака могле предвидети, не сматрају се разлозима за
продужење рока и разлогом за исплату накнаде за радове који су настали услед таквих
околности.
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Члан 10.Инвеститор је дужан Извођачу, а пре почетка извођења радова :
- да преда главне пројекте/одобрења за изградњу/или грађевинске дозволе и осталу техничку и
другу документацију,
- да преда градилиште и уведе Извођача радова у посао и то најкасније у року од 40 дана
рачунајући од дана ступања на снагу овог уговора. Надзорни орган уводи Извођача у посао,
уписом у грађевински дневник и том приликом предаје Извођачу одобрење за
изградњу/грађевинску дозволу и осталу законом прописану документацију, решење о
именовању надзора и сву осталу потребну техничку и другу документацију којом располаже,
- да у примереном року решава све захтеве Извођача радова и доставља одговоре у писаној
форми,
Инвеститор је дужан да:
-да обезбеди вршење надзора у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи,
-да благовремено решава, уз писмену и образложену сагласност надзорног органа, евентуално
потребне вишкове односно мањкове радова, евентуалну потребу за хитним непредвиђеним
радовима и евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова,
-да измири новчане обавезе према Извођачу радова за изведене радове на начин наведен овим
уговором,
-да обезбеди технички преглед и да учествује у раду Комисије за технички преглед.
НАДЗОР
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Инвеститор има право да врши надзор над извођењем радова и да на тај начин контролише
квалитет радова и уграђеног материјала као и ток радова и испостављање ситуација Извођача.
Извођач је дужан да омогући спровођење овог надзора. Инвеститор се обавезује да Извођачу
благовремено достави писано обавештење о лицу које је именовао као надзорни орган.
Члан 12.Надзор над извођењем радова између осталог, обухвата контролу испуњавања уговорних
обавеза Извођача према Инвеститору и предузимање одговарајућих мера за реализацију тих
обавеза путем рада надзорног органа, а посебно, али не искључиво:
а.- контролу извођења радова према пројектној и другој
 извођење радова према пројекту,
 тумачење нејасних позиција у пројекту,
 решавање појединих детаља,
 контролу употребе материјала и квалитета тих материјала и сл.
б.- одржавање уговорених рокова:
 утврђивање рока почетка извођења радова,
 праћење одвијања радова по динамичком плану и интервенције у случају одступања од
овог плана где је динамички план у смислу овог уговора детаљан оперативни план
извођења радова потписан од стране Извођача, са јасно назначеним активности, а по
налогу надзорног органа и графички приказ динамике извођења радова – гантограм,
план ангажовања потребне радне снаге, механизације и остале опреме на градилишту,
план набавке потребног материјала и др. којег је Инвеститор дужан да се придржава и
да га ажурира и ревидира (ребаланс ) у случају померања првобитно утврђене динамике
због евентуалних заустављања радова од стране Инвеститора (у даљем тексту
динамички план ),
 преглед евентуалног ребаланса динамичког плана,
 контрола међурокова.
 преузимање радова.
в.- контролу квалитета изведених радова и материјала ( где наведена контрола, у смислу овог
уговора, означава квалитативну и квантитативну контролу како радова тако и материјала , пре и
након извођења односно уградње у било које време у току извршења уговора ) на следећи
начин:
 визуелни преглед
 контрола, преглед и овера документације којом Извођач доказује количину и квалитет у
погледу уграђеног материјала и резултату радова, ,
 преглед и контролу материјала на начин дефинисан овим уговором,
 контрола примене одговарајуће механизације Извођача,
 контрола потребне квалификационе структуре радно ангажованих лица на градилишту,
 организовање контроле испитивања,
 предузимање мера за отклањање недостатака.
г.- контролу трошења средстава по намени, динамици и висини, а нарочито, али не искључиво,
контролу:
 предмера,
 грађевинске књиге,
 ситуација,
 прорачуна разлике у цени,
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обрачуна евентуалних вишкова/ мањкова радова,
предузимање одговарајућих мера ако се оцени да ће доћи до прекорачења укупно уговорене
цене уговора, а због појаве потребе за додатним непредвиђеним радовима.
Члан 13.-

Надзорни орган, по овом уговору, заступа Инвеститора и у његово име и за његов рачун може у
складу са одредбама позитивних прописа који се односе на извођење предметних радова, да
предузима све радње које се тичу извођења радова и то у обиму и овлашћењу утврђеном овим
уговором и претходним чланом, а нарочито, али не искључиво, да:
 врши контролу извођења радова према пројектној и осталој техничкој документацији,
 прати одржавање уговореног рока извођења радова,
 врши контролу квалитета изведених радова и материјала. Приликом вршења наведене
контроле квалитета, Извођач је у обавези да на захтев надзорног органа, обезбеђује
доказе да је квалитет свих извршених радова и уграђеног материјала у складу са
понудом и да достави сертификате о извршеној контроли квалитета издате од стране
акредитоване контролне организације, према стандардима из понуде и техничке
документације, а све на начин регулисан овим уговором,
 врши контролу трошења средстава по намени, динамици и висини,
 врши контролу уношења података у грађевински дневник,
 оверава ситуације,
 евентуално и по потреби, координира рад појединих учесника у извођењу радова,
 непосредно учествује у изради коначног обрачуна и у поступку примопредаје радова.
Поред посла из претходног става овог члана, надзорни орган ће обављати и следеће послове
који су у функцији вршења надзора:
 контролу уношења података у грађевинску књигу
 оверавање привремених односно окончане ситуације,
 израду извештаја и анализа,
 сређивање документације на градилишту за технички преглед и др.
Ради вршења надзора, Инвеститор односно надзорни орган има право приступа на градилиште,
у радионице, и места ускладиштења материјала Извођача и сл.
Члан 14.Надзорни орган по овом уговору није овлашћен :
 да мења пројектну и другу техничку документацију на основу које се изводе предметни
радови и одредбе овог уговора,
 да мења уговорену цену, рокове или друге одредбе овог уговора,
 да са Извођачем уговара друге радове, вишкове радова, накнадне или непредвиђене радове и
слично,
 да са Извођачем уређује имовинско-правне односе,
 да Извођача ослободи било које обавезе из овог уговора или предвиђене позитивним
прописима који регулишу област извођења предметних радова или обухваћену овим
уговором.
За предузимање било које од радњи из става 1.- овог члана, надзорни орган мора имати
посебно писано овлашћење Инвеститора. Надзорни орган по овом уговору мора да прибави
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претходну писмену сагласност Инвеститора за сваку значајну промену, а нарочито промену која
захтева:
 повећање трошкова извођења радова
 измену овог уговора.
Члан 15.Сви налози надзорног орагана морају бити дати било уписом у грађевински дневник било у
виду службеног дописаи Извођач је дужан да поступа само по налозима надзорног органа
издатим у писаној форми и достављеним одговорном извођачу радова.
Надзорни орган је овлашћен да у случају када утврди да су угрожени интереси Инвеститора,
нареди предузимање хитних мера за заштиту тих интереса у име Инвеститора.
У случају наведеном у претходном ставу, надзорни орган је дужан да одмах и без одлагања, а
најкасније у року од 48 часа, писаним путем обавести Инвеститора о предузетим мерама и да
му положи рачун.
Члан 16.Надзорни орган има право да не изда одобрење за изведене радове и да стави примедбе на
радове и материјал. Примедбе се уписују у грађевински дневник.
Извођач је дужан да поступа по свим примедбама или захтевима или налозима надзорног
органа над извођењем радова по овом уговору, датим на основу извршеног надзора и да у том
циљу, у зависности од конкретне ситуације, отклони недостатке на радовима и материјалу у
погледу којих су примедбе стављене, изврши поправку или понови извођење радова, замени
набављени или уграђени материјал или убрза извођење радова, а трошкове који на овај начин
настану сноси Извођач.
Члан 17.1.- Надзорни орган има право да од Извођача захтева, а Извођач је дужан да о свом трошку,
уклони са терена градилишта или градилишта, материјал и механизацију који по мишљењу
надзорног органа није потребан ради извршења уговора.
2.- Надзорни орган има право да не дозволи приступ терену градилишта или да од Извођача
захтева, а Извођач је дужан да о свом трошку уклони са терена градилишта:
 сва физичка лица представника правних лица или предузетника који, правна лица и
предузетници, нису носиоци права и обавеза по овом уговору и нису називом и
седиштем наведени као такви у овом уговору,
 сва физичка лица која испољавају непрописно и неодговорно понашање како на
градилишту тако и на терену градилишта,
 сва физичка лица која не извршавају своје дужности или их извршавају противно
условима из овог уговора,
 сва физичка лица која не поштују прописе Републике Србије о безбедности и здрављу на
раду.
Уколико Извођач не поступи по захтеву из става 1.- овог члана, Инвеститор има право да о
трошку Извођача, ангажује треће лице ради уклањања са градилишта односно терена
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градилишта материјал, а на име трошкова и штете која услед тога настану, Инвеститор има
право да ускрати исплату Извођачу одговарајућег новчаног износа који доспева на исплату
Извођача по било ком основу, а у сваком случају Извођач је дужан да наручиоцу накнади
целокупну претрпљену штету.
Уколико надзорни орган недвосмислено утврди и исто констатује уносом у грађевински
дневник и својом службеном белешком коју доставља овлашћеном лицу Инвеститора, да радове
или само поједине радове изводи правно лице или предузетник који, правна лица и
предузетници, нису носиоци права и обавеза по овом уговору и нису називом и седиштем
наведени као такви како у овом уговору тако и достављеном списку стално запослених лица
који су радно ангажовани на извођењу предметних радова и списку опреме и механизације која
је ангажована на извођењу предметних радова Извођача, Инвеститор има права да овај уговор
аутоматски раскине без вођења судског или другог спора простом изјавом воље и/или наплати
банкарску гаранцију дату на име доброг извршења посла.
Члан 18.Надзорни орган има право да на основу овог уговора, а без додатних овлашћења Инвеститора,
од Извођача захтева, а Извођач је дужан да поступи по захтеву надзорног органа и да о свом
трошку:
1. употреби и угради материјале које захтева надзорни орган у складу са
техничком документацијом и понудом и предмеру радова,
2. отклони недостатке у већ изведеним радовима укључујући и то да је
употребио и/или уградио материјал који не одговара уговореном,
предвиђеном у техничкој документацији и понуди.
Уколико Извођач не поступи по захтеву надзорног органа, Инвеститор има право да на терет
Извођача ангажује треће лице ради извршења захтева надзорног органа и има право да ускрати
Извођачу исплату одговарајућег новчаног износа доспелог на исплату Извођачу по било ком
основу и/или да раскине уговори/или наплати банкарску гаранцију дату на име доброг
извршења посла и уколико се наведено догоди у гарантном року одређеном по овом уговору
и/или банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року а у сваком случају
Извођач је дужан да Инвеститору накнади целокупну штету.
Члан 19.Извођач је дужан да по налогу надзорног органа прекине радове и да их док прекид траје,
заштити и обезбеди. Извођач је дужан да по налогу надзорног органа одмах настави радове који
су прекинути по основу наведеног налога.
Чињеница прекида и наставка радова ће се констатовати у грађевинском дневнику. Након
добијања налога за наставак радова, Извођач је у обавези да најкасније у року од 3 календарска
дана достави надзорном органу нови ревидиран динамички план радова. Период настао
прекидом радова од стране Инвеститора се неће рачунати као кашњење у извршењу рока радова
из овог уговора.
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Уколико је Извођач незадовољан неком одлуком/налогом надзорног органа има право да о томе
одмах обавести али не касније од 48 часова од добијања одлуке/налога, Инвеститора писаним
путем, који ће потом одобрити, одбити или променити одлуку/налог најкасније у року од 10
дана од дана добијања захтева. Одлука Инвеститора је обавезна за Извођача.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 21.Извођач се обавезује, да пре почетка извођења радова, донесе решење о одређивању лица коме
ће поверити руковођење извођењем радова ( одговорни извођач радова ) са личним лиценцама.
Одговорни извођач-и радова мора-ју испуњавати услове прописане Законом о планирању и
изградњи.
Уз наведено решење о одређивању лица коме ће поверити руковођење извођењем радова,
Извођач је дужан да достави и :
1. списак својих стално запослених лица са њиховим именима и квалификацијама који ће бити
радно ангажовани на извођењу предметних радова и
2. списак своје опреме и механизације која ће бити ангажована на извођрењу предметних
радова. У овом списку, Извођач ће навести и регистрацијске ознака за механизацију за коју се
исте издају (бројеве регистарских таблица).
У случају потребе за заменом одговорних извођача радова из уговора, Извођач је у обавези да
пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писмено
обавести Инвеститора, путем надзорног ораган, о разлозима замене напред наведених
одговорних извођача радова и пружи доказе о томе да ново-именовани одговорни извођачи
радова испуњавају све услове прописане Законом о планирању и изградњи као и да су стално
запослени код Извођача.
Уколико Инвеститор није задовољан радом одговорног извођача радова, има право да од
Извођача захтева измену овог лица. Извођач је дужан да поступи по захтеву Инвеститора и
измени одговорног извођача радова, у супротном Инвеститор има право да раскине овај уговор,
право наплате банкарске гаранције за добро извршење посла, а уколико се наведено догоди у
гарантном року одређеном овим уговором и банкараску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року, а Инвеститор има право потпуне накнаде штете од стране Извођача.
Члан 22.Одговорни Извођач радова је обавезан да, између осталог наведеног у овом уговору, обезбеди у
име и за рачун Извођача:
* организацију места извођења радова на начин којим ће се обезбедити извођење радова које
неће ометати нормално функционисање околних простора/улица као и да обезбеди заштиту
околине за све време трајања извођења радова ,
* сигурност објекта, лица која се налазе на месту извођења радова и околине односно
суседних објеката , пролаза, прилаза , паркиралишта,тротоара, коловоза и др.,
* место извођења радова у случају прекида радова,
* Инвеститору односно његовом надзорном органу приступ месту извођења радова 24 часа
дневно,
* обављање и других потребних радњи у циљу што квалитетнијег извршења предмета овог
уговора.
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Члан 23.Извођач је дужан да пре почетка извршења овог уговора, благовремено отпочне, одмах по
обавештењу о додели уговора, и благовремено изради Елаборат о уређењу градилишта, сходно
Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта (Сл.Гласник РС 31/92) и да га
благовремено пре почетка извођења радова, достави надлежној инспекцији рада у складу са
Правилником и Елаборат заштите на раду и ПП заштите под претњом раскида уговора, наплате
банкарске гаранције за добро извршење посла и наплате уговорне казне у складу са уговором.
Извођач је дужан да у току грађења обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла у
току извођења радова о свом трошку а по налогу надзорног органа.
Члан 24.Извођач је дужан у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова и да :
1.- видно и транспарентно обележи градилиште прикладним обавештајним таблама на којима
се имају налазити истакнути сви подаци који су захтевани за истицање грађевинске табле
(Правилник) и да наведено обележје постави на видном и приступачном месту најмање на
почетку градилишта односно локације и на крају градилишта односно локације, у року од
једног дана (24 часа) по увођењу у посао. Уколико Инвеститор буде имао потребу за истицањем
додатних информација на поменутим обележјима, о истом ће благовремено обавестити
Извођача радова,
2.- након пријема Главног пројекта/одобрења за изградњу/или грађевинске дозволе од
Инвеститора, а пре увођења у посао, детаљно проучи како Главни пројекат тако и другу напред
наведену документацију и да Инвеститору достави Извештај о прегледу наведене
документације,да потпише и овери печатом Главни пројекат/другу документацију, у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи и да Инвеститору достави решња о именовању
одговорних извођача радова која решења ће представљати саставни део овог уговора.
3.- достави Инвеститору на усвајање путем надзорног органа, најкасније у року од 7
календарска дана рачунајући од дана ступања на снагу овог уговора, а пре увођења у посао,
детаљни динамички план извођења радова, са јасно назначеним активностима које ће
предузимати. Динамички план мора бити потписан и оверен од стране одговорног лица
Извођача радова. Саставни део динамичког плана чине:
1. план ангажовања потребне радне снаге,
2. план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту,
3. план набавке и дистрибуције на градилиште потребног материјала,
4. пројекат организације градилишта,
5. захтеване елаборате наведене у чл .23.- овог уговора.
4.- за извршење уговора обезбеди радно ангажована лица, материјал, своју опрему и кључно
техничко особље у свему како је захтевано и како је навео у понуди и електричну енергију и
воду неопходне за извршење уговорних обавеза,
5.- радове из уговора изводи континуирано према усвојеном динамичком плану у свим
временским приликама и да их изведе у року извођења радова одређеном овим уговором,
6.- у свему поступа по налозима Инвеститора и надзорног органа као и налозима надлежних
органа и организација,
7.- по изведеним радовима исте преда Инвеститору,
8.- у гарантном року, по позиву Инвеститора ,изврши отклањање недостатака о свом трошку,
9.- води градилишну документацију и по потреби, а на захтев Инвеститора, обезбеђује доказ о
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квалитету извршених радова и уграђених материјала,
10.- отклони сву евентуалну штету коју је учинио за време извођења радова на градилишту и/
или терену градилишта односно суседним објектима,
11.- у току извођења радова одржава градилиште и терен градилишта и редовно уклања сав
отпадни материјал,
12.- обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед,
13.- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року,
14.- учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну изведених радова,
15.- отклони све недостатке по Записнику о примопредаји,
16.- надокнади трошкова пропасти и оштећења радова и материјала,
17.- одржава на снази лиценце кључног техничког особља одговорног за извршење уговора,
банкарску гаранцију за добро извршење посла, и полисе осигурања у свему сагласно одредбама
овог уговора и да самостално и благовремено, најкасније 5 (пет) радних дана пре истека
њиховог рока важења, продужи рок њиховог важења под претњом наплате банкарске гаранције
за добро извршење посла која је у поседу Инвеститора и раскида уговора.
18.материјал, своју опрему и механизацију одлаже само у простору дефинисаном
грађевинском дозволом, дозволом за раскопавање површина јавне намене и другим
одговарајућим писменима односно терену градилишта,
19.- са градилишта или терена градилишта или суседних парцела уклони сву опрему,
механизацију, привремене објекте, неискоришћени материјал, отпад, лица које је радно
ангажовао и слично, по извршеним радовима односно извршеној примопредаји истих,
20.- и обавља и све остале потребне радове дефинисане овим уговором.
Члан 25.Уколико Извођач не изврши или делимично изврши или закасни са извршењем било које своје
обавезе из уговора или у вези са уговором, Инвеститор има право да наплати банкарску
гаранцију за добро извршење посла и ангажује треће лице за отклањање пропуста и грешака о
трошку Извођача или тако што ће му ускратити исплату одговарајуће суме новца која доспева
на исплату Извођачу по било ком основу или принудном наплатом судским путем. Инвеститор
такође задржава право да аутоматски раскине овај уговор на начин предвиђен овим уговором.
Члан 26.За време извршења уговора, укључујући и отклањање недостатака у гарантном року, Извођач је
дужан и да:
-

-

-

о свом трошку обезбеди мере заштите на раду на градилишту у складу са законима и
прописима који се примењују у Републици Србији о безбедности и здрављу на раду и да
градилиште и терен градилишта држи у таквом стању и радове изводи на такав начин да
не представљају опасност за људе и имовину,
обезбеди и одржава о свом трошку осветљење, физичко обезбеђење, ограде, знакове за
опасност и слично у циљу заштите имовине и људи,
предузме, о свом трошку, мере за заштиту животне средине у складу са законима и
прописима који се примењују у Републици Србији и то како на градилишту тако и
околине,
о свом трошку и у оквиру сопствене и искључиве одговорности, предузме све неопходне
мере за заштиту од загађења, као и мере које обезбеђују заштиту од узнемиравања,
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оштећења или уништења имовине и повреде или усмрћења лица проузроковане у вези са
извршењем уговора.
Уколико напред наведене мере не буду предузете на законом и осталим одговарајућим
прописима и на прописан начин, а деси се штетни догађај, Извођач, већ сада потписивањем
овог уговора, преузима и прихвата самостално и у потпуности одговорност за штетни догађај
који проистиче из извођења предметних радова ,а која одговорност је између осталог
обухваћена и члановима 173 и 174 ЗОО и све евентуалне последице које проистекну из штетног
догађаја.
У случају настанка напред наведених штетних околности, исте ће се записнички евидентирати и
Извођач ће сносити самостално ,пуну материјалну, нематеријалну и кривичну одговорност за
исте, без вођења било каквог судског или управног или другог спора како са Инвеститором тако
и са оштећеним трећим лицима.
Члан 27.Извођач је од момента отпочињања радова па до примопредаје, дужан да самостално води
рачуна о целокупној својој опреми, материјалу и радовима укључујући и евентуалну имовину
која је у поседу Инвеститора, а која се налази на градилишту и/или терену градилишта.
Извођач је дужан да организује градилиште и терен градилишта на начин којим ће се
обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја укључујући и пешачког и
заштиту околине за време трајања извођења радова.
Извођач је дужан да обезбеди сигурност лица која се налазе на градилишту и терену
градилишта и околине ,укључујући и суседне објекте и саобраћајнице.
МАТЕРИЈАЛ И РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА
Члан 28.Извођач се обавезује да у току извођења радова набавља и уграђује материјал који одговара
важећим домаћим и страним стандардима, техничким нормативима и техничкој документацији
на основу које се предметни радови изводе и понудом те да поступа по налозима надзорног
органа издатим у оквиру овлашћења која овај има по одредбама овог уговора.
Надзорни орган има право да у случају сумње, о трошку Извођача, у свако доба како на
градилишту, тако и на другим местима захтева проверу и/ или тестирање материјала које
Извођач уграђује или намерава да угради ради извршења уговора. Оправданост сумње
надзорног органа из става 1.- овог члана процењује са пажњом доброг стручњака.
Извођач је дужан да у случају из става 2.- овог члана, за потребе тестирања обезбеди опрему,
енергију, осветљење, просторије, инструменте, узорке материјала и сл.
Извођач је дужан Инвеститору накнадити штету уколико проверама или тестирањем буде
утврђено да приликом избора материјала није поступао с пажњом доброг стручњака и/или да је
употребио и/или уградио материјал који није у складу са понудом и без одобрења надзорног
органа. У наведеном случају Инвеститор има право да раскине уговор и наплати банкарску
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гаранцију за добро извршење посла, а уколико се наведено констатује у гарантном року
одређеном овим уговором и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.
Инвеститору припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу суму
новца која је доспела на исплату Извођачу, а у сваком случају Инвеститор има право на наплату
разлике до потпуно настале штете од Извођача.
Члан 29.Извођач је дужан да у присуству Инвеститора и/или надзорног органа, у складу са важећим
законима, другим прописима и техничким прописима, нормативима и стандардима који су у
Републици Србији у примени за извођење предметних радова, изведе тестове оптерећења и
друге тестове којима се утврђује да ли изведени радови и уграђени материјал одговарају онима
предвиђеним понудом, предмером радова и техничком документацијом.
Извођач је дужан да наведене тестове изведе на захтев надзорног органа у случају да Извођач
пропусти да изведе исте.
Трошкови тестова обухваћени су јединичним ценама за одређену позицију из предмера радова
и/или спецификације материјала.
Инвеститор није дужан да Извођачу накнади трошкове тестова у случају да се тестовима утврди
да изведени радови односно уграђени материјал не задовољавају.
Уговорне стране су сагласне да се без обзира на све провере које изврши надзорни орган,
Извођач не ослобађа одговорности и обавеза утврђених законима, прописима и овим уговором.
Члан 30.Уколико се на основу тестова и провере материјала и изведених радова, у било које време у току
извршења уговора, укључујући и гарантни рок за отклањање недостатака у гарантном року,
утврди да материјал и изведени радови не задовољавају, Извођач је дужан да недостатке
отклони без одлагања о свом трошку.
Уколико Извођач не поступи по ставу 1.- овог члана, Инвеститор има право да утврђене
недостатке сам отклони тако што ће ангажовати треће лице да недостатке отклони о трошку
Извођача и ускрати Извођачу наведену суму од одговарајућег новчаног износа који доспева на
исплату Извођача по било ком основу и/или раскине уговор, наплати банкарску гаранцију за
добро извршење посла и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
уколико се наведено деси у гарантном року одређеном уговором, а у сваком случају Инвеститор
има и право на потпуну накнаду штете од стране Извођача.
Члан 31.Извођач је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о наступању
непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке
документације као што су промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета после
извршене контроле, активирање клизишта, појаву подземних вода, појаву археолошких
налазишта и слично.
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Уколико Извођач не учини напред наведене радње, Инвеститор има право да раскине уговор и
наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, а уколико се наведено констатује у
гарантном року одређеном овим уговором и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року. Инвеститору припада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и
одговарајућу суму новца која је доспела на исплату Извођачу, а у сваком случају Инвеститор
има право на наплату разлике до потпуно настале штете од Извођача.
Члан 32.У складу са одредбама овог уговора, сматраће се да су материјали дефинисани у понуди
потребни за извршење уговора и опрема Извођача која је потребна за извођење предметних
радова, када једном буду донети на градилиште, искључиво намењени извршењу уговора и
Извођач нема право да премешта ни материјал ни опрему на друга места без сагласности
надзорног органа.
Извођач је дужан да материјал, своју опрему и механизацију одложе само у простору
градилишта, терена градилишта односно простору дефинисаном грађевинском дозволом,
дозволом за раскопавање површина јавне намене и другим одговарајућим писменима. Уколико
Извођач то не учини, а пропуштање наведених радњи констатује надлежни инспекцијски органи
или комунална полиција, Извођач сноси у потпуности и самостално без обзира на одредбе
Одлуке о уређењу града ( бр. 39/10; 42/10 исп.60/10; ) последице проистекле како из валидних
записника надлежних органа тако и пратећих решења укључујући и евентуалну обавезу
плаћања казни без вођења било каквог судског или другог спора са Инвеститором или трећим
лицима.
Члан 33.Инвеститор не одговара за оштећење или нестанак опреме, механизације, материјала и сл. које
је Извођач донео на градилиште или оставио на терену градилишта јер је Извођач дужан по
овом уговору да обезбеди сопствени надзор и чување своје опреме, механизација, материјала
донетих на градилиште или терен градилишта.
ВРШЕЊЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 34.Извођач је дужан да током извођења радова обезбеди и врши своју интерну контролу изведених
радова и уграђених материјала. Извођач је дужан да писаним путем, најмање 24 часа раније,
ради обезбеђења присуства надзорног органа, обавести надзорни орган о томе на који начин и
када ће његова интерна контрола вршити пријем одређених позиција, фаза и врста радова и/или
материјала.
По завршетку одређених позиција, фаза и врста радова са уградњом материјала, унутрашња
контрола Извођача ће у грађевинском дневнику констатовати да су напред наведени радови
завршени и оцениће њихову исправност и њихов квалитет.

НЕЗАВИСНА КОНТРОЛА И ТЕСТИРАЊЕ
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Инвеститор има право да инспекцију и тестирање материјала и изведених радова повери трећим
лицима који по позитивним прописима испуњавају услове за обављање ових послова у сваком
моменту важења овог уговора о трошку Извођача када оцени да су се стекли оправдани услови
за примену одредбе овог члана.
КОНТРОЛА, МЕРЕЊЕ, ТЕСТИРАЊЕ И ПРЕГЛЕД
ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ДОК НЕ БУДУ ПОКРИВЕНИ
ДРУГИМ РАДОВИМА
Члан 36.Извођач не сме да настави са другим радовима у случају да ће даље извођење радова покрити
односно онемогућити контролу, мерење, тестирање или преглед изведених радова, све док
надзорни орган не изврши потребне контроле, мерења, тестирање односно технички преглед
изведених радова.
Извођач је дужан да у случају из претходног става, без одлагања, најкасније у току наредног
радног дана у односу на дан завршетка тих радова констатован у грађевинском дневнику,
извести надзорни орган да су радови спремни за контролу, мерење, тестирање односно преглед.
Надзорни орган контролу, мерење, тестирање односно преглед врши без одлагања, одмах пошто
је примио обавештење Извођача, осим у случају када правила струке захтевају проток
одређеног временског периода и у случају да је за контролу надлежан орган управе и /или неки
други надлежни орган.
Члан 37.Уколико Извођач не поступи по обавези из претходног члана, надзорни орган има право да од
Извођача захтева да се већ покривени радови открију и изврши контрола, мерење, тестирање
односно провера радова. У наведеном случају, Извођач самостално и у потпуности сноси
трошкове и штету насталу због откривања покривених радова.
Уколико Извођач, у случају из става 1.- овог члана, одбије да открије покривене радове,
Инвеститор има право да ради откривања покривених радова, ангажује треће лице, на терет
Извођача и има право да ускрати исплату Извођачу одговарајућег новчаног износа који доспева
на исплату по било ком основу и/или раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро
извршење посла, а у сваком случају Извођач је дужан да Инвеститору накнади целокупну
штету.
Члан 38.Уколико се у случајевима из претходна два члана овог уговора, након контроле,
мерења,тестирања и провере изведених радова и уграђеног материјала, покаже да изведени
радови и/или уграђени материјал нису изведени односно уграђени према спецификацији
односно предмеру радова, овом уговору и понуди, Извођач сноси и оне трошкове контроле,
мерења и тестирања који као такви нису били обухваћени понудом као трошкове које сноси
Инвеститор и дужан је да све недостатке утврђене овом контролом, мерењем, тестирањем
отклони без одлагања и да одмах и без одлагања Инвеститору накнади сву штету.
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Уколико не поступи по ставу 1.- овог члана, Инвеститор има право да ангажује треће лице на
терет Извођача и има право да ускрати исплату Извођачу одговарајућег новчаног износа који
доспева на исплату по било ком основу и/или раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за
добро извршење посла, а у сваком случају Извођач је дужан да Инвеститору накнади целокупну
штету.
САОБРАЋАЈ И СУСЕДНЕ ПАРЦЕЛЕ
Члан 39.Извођач је дужан да изврши одредбе овог уговора тако да при превозу материјала или отпада
или своје механизације на загуши саобраћај, не оштети јавне саобраћајнице, приватне путеве,
да приликом извршења уговора не нанесе штету суседним парцелама и имовини трећих лициа,
а у противном одговара у потпуности и самостално без вођења судског или другог спора са
Инвеститором или трећим лицима за насталу штету.
Уколико се ипак деси да Инвеститор плати било какав новчани износ укључујући и казне, таксе,
трошкове и слично по основу из става 1.- овог члана, Извођач је дужан да плаћене износе без
одлагања одмах надоканди, у противном Инвеститор има право да ускрати исплату Извођачу
одговарајућег новчаног износа који доспева на исплату по било ком основу и/или раскине
уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, а у сваком случају Извођач је
дужан да Инвеститору накнади целокупну штету.
НАЧИН ИЗВРШАВАЊА УГОВОРЕНИХ ПОСЛОВА
Члан 40.Извођач је дужан да с пажњом доброг стручњака и у складу са свим законима и прописима који
се примењују у Републици Србији укључујући и прописе државних органа и организација и
јавних предузећа Града Новог Сада који су у вези са извршењем овог уговора и у складу са
законом и прописима државе Извођача који су у вези са постојањем Извођача, а нарочито, али
не искључиво, да:
1. обезбеди извршење уговора тако што ће ангажовати само своја стално запослена стручна и
искусна радно ангажована лица и то како инжењерско особље тако и пословође и онај број
висококвалификованих, квалификованих и неквалификованих радника неопходних за
извршење уговора у уговореном року и у уговореном квалитету а све сходно документацији
о испуњавању услова за учешће у отвореном поступку.
2. Надзорни орган има право да од Извођача захтева да са градилишта уклони било ког од
радно ангажованих лица који по мишљењу надзорног органа било својим понашањем, било
пропуштањем дужне пажње, нестручношћу или из било ког другог разлога по мишљењу
надзорног органа омета извршење уговора. Извођач је дужан да поступи по захтеву
надзорног органа , у супротном, сматра се да је Извођач повредио одредбе овог уговора са
последицама битне повреде овог уговора и дугује Инвеститору надокнаду штете. Извођач
нема право да премешта радно ангажована лица тако да смањи број потребних радно
ангажованих лица или измени њихову квалификациону структуру без сагласности
надзорног органа. У противном, Инвеститор има право да ускрати исплату Извођачу
одговарајућег новчаног износа који доспева на исплату по било ком основу и/или раскине
уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, а у сваком случају Извођач
је дужан да Инвеститору накнади целокупну штету.
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Члан 41.Извођач је дужан да уредно и у складу са прописима води:




грађевински дневник који се води према важећим прописима у два примерка, од којих један
узима Инвеститор, а други остаје Извођачу,
грађевинску књигу са изведбеним нацртима која се води према важећим прописима,
књигу инспекције и да је чува на градилишту.

У грађевинску књигу и грађевински дневник уписују се подаци одређени републичким
прописима и овим уговором. После коначног обрачуна, Извођач предаје Инвеститору
грађевински дневник и инспекцијску књигу.
Извођач је дужан да благовремено, писаним путем, упозори надзорни орган, уколико оцени да
ће извођење радова бити успорено или одложено јер недостају пројекти или налози надзорног
органа.Уколико пропусти да поступи на наведени начин, сматраће се да је Извођач одговоран за
успоравање или одлагање радова.
ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 42.Извођач предаје надзорном органу најмање 6 (шест) примерака привремених ситуација
сачињених на основу оверене грађевинске књиге од којих је сваки потписан од стране
овлашћеног извођача радова и оверен од стране надзорног органа.
Привремене ситуације се обрачунавају на вредност кумулативно изведених радова, од почетка
извођења радова и од овако срачунате вредности одузимаће се вредности до тада наплаћених
радова што ће резултирати сумом која је за наплату.
Након предаје од стране Извођача, у оквирном року од 15 календарских дана од дана предаје,
надозорни орган:
 проверава наводе Извођача у погледу изведених радова, уграђеног материјала, висину
примењених цена као и општу усклађеност података са подацима исказаним у понуди,
 од дате суме одбија суму коју Извођач по било ком основу дугује Инвеститору,
 проверава наводе Извођача у погледу изведених радова и уграђеног материјала.
Након тога надзорни орган утврђује коначну суму која треба по привременој ситуацији да буде
плаћена Извођачу. Исти поступак се примењује и код окончане ситуације односно коначног
обрачуна.
Члан 43.Инвеститор је овлашћен да најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема привремене
ситуације оверене од стране надзорног органа, достави Извођачу евентуалне примедбе на исту.
Извођач је дужан да примедбе на привремену ситуацију отклони најкасније у року од 8 (осам)
дана од када су примедбе уручене Извођачу.
КОНАЧАН ОБРАЧУН
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Члан 44.Коначан обрачун изведених радова, надзорни орган и овлашћени представник Извођача, ће
извршити најкасније у року од 8 (осам) календарских дана од дана извршеног прегледа
изведених радова у складу са прописима и отклањању свих евентуалних недостатака у
изведеним радовима по Записнику о припопредаји и коначној потврди Инвеститора о
преузимању радова односно ,,Потврди надзорног органа“, коју Инвеститор даје када након
извршеног прегледа нема више видљивих недостатака на изведеним радовима (скривене мане
су овде искључене).
Потврда из става 1. овог члана ће се најкасније у року од три дана од дана потписивања
Записника о примопредаји, доставити Извођачу. Потврда из става 1. овог члана ће се доставити
и ,,Сектору финансијских послова,, Инвеститора. Након издавања Потврде, Извођачу ће бити
враћена меница за добро извршење посла најкасније у року од 8 дана од дана издавања Потврде.
Члан 45.Коначан обрачун и посебно исказан обрачун пореза на додату вредност представља целокупну и
коначну суму коју Инвеститор дугује Извођачу.
Предмер и предрачун радова у складу са одредбама овог уговора представљају само процењену,
а не и коначну вредност изведених радова. Надзорни орган је дужан да најмање 24 часа раније
обавести Извођача о дану и часу вршења коначног обрачуна.
Овлашћени представник Извођача је дужан да надзорном органу обезбеди све податке и
документа које надзорни орган, ради обрачуна, захтева. Уколико овлашћени представник
Извођача не присуствује заказаног дана и часа коначном обрачуну или не обезбеди надзорном
органу податке и документа потребна за коначан обрачун, коначан обрачун који сачини
надзорни орган сматра се као ваљан. Обрачун радова врши се на нето бази.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАВРШЕТКУ РАДОВА
Члан 46.Извођач је дужан, да одмах и без одлагања по завршетку свих уговорених радова, писаним
обавештењем извести надзорни орган да је извео све уговорене радове.
Писано обавештење, поред обавештења о завршетку свих уговорених радова, мора да садржи и
изјаву Извођача којом се Извођач обавезује на отклањање свих недостатака, потписану од
стране законског заступника Извођача и оверену печатом Извођача.
Одмах по пријему обавештења, а најкасније у року од 3 (три) дана, надзорни орган у присуству
одговорног Извођача радова или у случају спречености одговорног Извођача радова лица које
има писано овлашћење законског заступника Извођача оверено печатом Извођача, приступа
прегледу, инспекцији, мерењу и тестирању радова.
Надзорни орган о дану и часу вршења прегледа, инспекције, мерења и тестирања радова и
лицима која ће на страни Инвеститора учествовати у наведеном поступку, извештава Извођача
најмање 24 часа раније.
Уколико надзорни орган има примедби, Извођач је дужан да констатоване недостатке отклони о
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свом трошку.
Овакво отклањање недостатака не сматра се отклањањем недостатака у гарантном року.
ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ РАДОВА
Члан 47.Записник о примопредаји радова у смислу одредаба овог уговора јесте записник који када је
потписан и од стране надзорног органа, овлашћених представника Инвеститора са једне стране
и од стране Извођача са друге стране и сведочи о дану окончања свих радова предвиђених
уговором и сведочи да је извршена контрола изведених радова у складу са уговором и законом,
али се овај записник неће сматрати признањем Инвеститора да су радови по уговору у сваком
погледу завршени, да је Извођач уредио терен градилишта и градилиште у смислу одредби овог
уговора и да је Извођач ослобођен обавезе отклањања недостатака у гарантном року
предвиђеном овим уговором (у даљем тексту записник о примопредаји ).
Потписивање записника о примопредаји неће бити тумачено и као изјава надзорног органа да је
Извођач извео радове без скривених мана, уредио градилиште у складу са обавезом из овог
уговора, осим у случају када је то изричито констатовано записником о примопредаји.
Примопредаја радова се врши записнички, након прегледа истих.
Записником о примопредаји се констатује да ли је Извођач извршио своју обавезу у погледу
обима, врсте и квалитета радова, уграђеног материјала, као и у погледу рокова за извођење
радова и даје налог Извођачу за отклањање евентуалних недостатака и рок за отклањање истих.
ВИШКОВИ, МАЊКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 48.Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени Уговором,
прописима и правилима струке;
Извођач је овлашћен, да изведе накнадне и непредвиђене радове, само у случају постојања
писменог налога Инвеститора.
Члан 49.Вишкови радова
 значе радове који прелазе уговорене количине радова;
 вишкови радова ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама;
 вишкови радова, односно мањкови радова,који не прелазе 10% од уговорених количина
радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена.
Непредвиђени радови
- значе радове који нису обухваћени уговором, а који се морају извести
 Извођач је дужан да по писменом налогу изведе непредвиђене радове уз право на
адекватну накнаду али је и сам овлашћен и дужан да то исто учини ради спречавања
евентуалне штете по објекте на којима се изводе радови, све у складу са решењима овог
Уговора;
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Непредвиђени радови ће се вредновати према јединичним ценама за приближне радове
из понуде или према норма часу из понуде;
Непредвиђени радови ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама;
Извођач има право опције под једнаким условима понуђеним трећим лицима;

Накнадни радови
1) значе радове који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора, а Инвеститор
захтева да се изведу;
2) Извођач је дужан да по писменом налогу изведе накнадне радове уз право на адекватну
накнаду
3) Накнадни радови ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама;
4) Извођач има право опције под једнаким условима понуђеним трећим лицима;
Члан 50.Извођач радова је дужан да приступи само извођењу хитних непредвиђених радова уз
сагласност надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних
објеката или за спречавање настанка веће штете за Инвеститора или трећа лица, а потреба за
њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима ( клизиште, појава воде и
сл. ) и иста није могла бити предвиђена са пажњом доброг стручњака. Извођач и надзорни
орган су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено
обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа.
Надзорни орган је овлашћен да провери да ли је до узрока хитних непредвиђених радова могло
доћи и из разлога на страни Извођача тако што је погрешно изводио радове, нестручно изводио
радове или је радове изводио противно правилима струке. У ту сврху Инвеститор може, а на
предлог надзорног органа, да затражи вештачење одговарајуће струке. У том случају, ти се
радови неће сматрати хитним непредвиђеним радовима, а Извођач ће бити обавезан и дужан да
накнади сваку штету коју је проузроковао, укључујући и штету причињену трећим лицима.
Међусобне односе настале извођењем хитних непредвиђених радова Извођач и Инвеститор ће
уредити сагласно одредбама Закона о облигационим односима и Посебним узансама о грађењу,
као и Законом о јавним набавкама.
ЗАДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ
Члан 51.Инвеститор, а у складу са одредбама овог уговора, има право и да ускрати Извођачу исплату
доспеле новчане обавезе на име цене изведених радова у одговарајућем проценту од
предрачунске вредности радова, ради отклањања недостатака у извођењу радова, уочених
приликом техничког прегледа радова.
Ако Извођач не поступи по примедбама са техничког прегледа, недостаци ће бити отклоњени на
његов трошак из средстава која је Инвеститор задржао у смислу одредбе претходног става, а у
сваком случају Инвеститор има право да од Извођача захтева надокнаду свих трошкова и штете
које је овим поводом имао.
ОСИГУРАЊЕ
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Члан 52.Сва штета која би била проузрокована пролазнику или суседној грађевини или паркираним
аутомобилима и др. услед раскопавања односно извођења радова, пашће у потпуности на терет
Извођача који је дужан отклонити и надокнадити штету.
Извођач је дужан да пре увођења у посао осигура радове, материјал, инсталације и опрему од
уобичајених ризика до њихове пуне вредности ( осигурање објекта у изградњи ) и достави
Инвеститору полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу од 30 дана дуже од
рока извођења радова најкасније у моменту увођења у посао, односно отварања грађевинског
дневника.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека
уговореног рока, наведене полисе осигурања са новим периодом осигурања на начин одређен
овим уговором.
Извођач је такође дужан, да се о свом трошку, код првокласног осигуравајућег друштва, за све
време извршења уговора, осигура и за случај проузроковања, извршењем радова тј. овог
уговора, повреде трећих лица, смрти трећих лица, оштећење имовине трећих лица и пропасти
имовине трећих лица. Осигурање мора бити такво да исплата за случај наступање осигураног
случаја покрива целокупну проузроковану штету.
Уколико штета коју евентуално претрпи Инвеститор не буде надокнађена исплатом од стране
осигуравајућих друштва, или се Извођач не осигура, Извођач се већ сада потписивањем овог
уговора обавезује да ће самостално и у потпуности преузети потпуну одговорност за настали
штетни догађај без вођења судског, управног или другог спора и Инвеститору и/или трећим
лицима одмах и без одлагања накнади целокупну претрпљену штету.
Извођач је дужан да све време извршења уговора закључно са даном примопредаје радова
извршеним на начин одређен овим уговором,одржава адекватна осигурања у складу са овим
уговором.
Извођач је дужан да Инвеститору накнади штету коју буде имао услед радњи или пропуштања
радњи од стране Извођача да поступи у складу са својим правима и обавезама утврђеним
уговорима о осигурању закљученим за потребе овог уговора.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 53.За неоправдано кашњење у извршењу уговора према валидном динамичком плану или предаји
изведених радова, Извођач је дужан да по захтеву Инвеститора, најкасније у року од 3 (три)
дана од пријема таквог захтева, Инвеститору плати уговорну казну два промила од уговорне
вредности радова из члана 3.- овог уговора за сваки дан неоправданог закашњења у односу на
валидни динамички план, у противном Инвеститор обрачунава на име уговорне казне два
промила од уговорне вредности за сваки дан неоправданог закашњења у односу на динамички
план и аутоматски, без прибављања сагласности Извођача, одбија обрачуном уговорне казне
добијени износ од уговорене цене и у том износу Извођачу ускраћује исплату доспелих обавеза
према Извођачу.
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Уговорна казна се обрачунава до дана окончања предметних радова или до дана раскида овог
уговора.
Инвеститор може одбити уговорну казну од неисплаћеног износа уговорене вредности – цене из
овог уговора, а пре коначног обрачуна.
Уколико укупно обрачуната казна пређе износ од 5% (пет процената) од укупне уговорене цене,
Инвеститор има право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење
посла.
Делимично извршење уговора или предаја изведених радова у уговореном року не искључује
обавезу плаћања уговорне казне.
Уколико је Инвеститор због закашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова
претрпео штету која је већа од уговорне казне, Извођач је дужан да Инвеститору накнади и
разлику до пуног износа претрпљене штете.
Исплатом уговорне казне Извођач се не ослобађа обавезе да изврши уговор нити било које друге
своје обавезе, укључујући и обавезу накнаде целокупне штете Инвеститору, и одговорности из
уговора.
ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
Члан 54.Извођач је обавезан да по завршетку радова, уз окончану ситуацију, преда Инвеститору 3 (три)
штампана примерка и 1 (један) примерак у електронској верзији пројекта изведеног објекта.
Уколико Извођач не изврши обавезу из претходног става, сносиће трошкове израде пројекта
изведеног објекта од других извршилаца које под тржишним условим ангажује Инвеститор.
Цена наведеног пројекта укалкулисана је у уговорену вредност овог уговора.
ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕНО ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
СА УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА И ГАРАНТНИ РОК
Члан 55.Извођач радова гарантује Инвеститору за квалитетно извођење свих уговорених радова и
уграђених материјала, с тим да гарантни рок уграђени материјал износи ________________
месеци, а за изведене радове износи________________месеци , осим у случају скривених мана,
рачунајући од првог наредног дана од дана примопредаје радова у складу са одредбама уговора
на основу обављеног прегледа радова и потврде Инвеститора.
Уколико је за поједине од уговорених радова или материјала прописом или гаранцијом
произвођача одређен гарантни рок дужи од претходног става, за те радове односно материјале
важи гарантни рок предвиђен прописом односно гаранцијом произвођача, почев од наредног
дана од дана извршене примопредаје радова у складу са одредбама уговора на основу
обављеног прегледа радова и потврде Инвеститора.
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Члан 56.Извођач је дужан да у гарантном року из претходног члана на позив Инвеститора отклони све
недостатке на изведеним радовима, укључујући и уграђени материјал и то у року од најкасније
_____________ календарских дана од дана пријема позива Инвеститора о свом трошку.
Ако Извођач у наведеном року не отклони недостатке наведене у претходном ставу, Инвеститор
има право да за отклањање недостатака ангажује другог Извођача радова на терет Извођача,
наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, а Извођач је у обавези
да Инвеститору одмах и без одлагања накнади штету која прелази суму наплаћене банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 57.По истеку рока важења, Инвеститор је дужан да врати Извођачу, банкарску гаранцију за добро
извршење посла и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, осим у
случају да су се стекли услови за њихово продужење у складу са одредбама овог уговора и/или
за њихову наплату од стране Инвеститора.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 58.Инвеститор, поред права на раскид уговора предвиђеног другим одредбама уговора и
материјалним законима и прописима који се по овом уговору примењују у овом уговору, може
раскинути уговор и простом писаном изјавом достављеном Извођачу:
а.- ако надлежни орган забрани даље извођење радова,
б.- ако оцени да не може да извршава своје обавезе из овог уговора из било којих разлога
укључујући и акте државних органа и догађаје који се могу подвести под појам више силе,
в.- ако је заостајање у извођењу радова који су предмет уговора такво да доводи у питање
њихово извођење
г.- ако Извођач уграђује материјал који нема уговорен или одговарајући
д.- ако Извођач не отклони недостатке у материјалу и изведеним радовима на начин регулисан
овим уговором.
ђ.- ако Извођач ван одредаба овог уговора препусти извођење радова или поједине радове или
већину радова физичком лицу, представнику правних лица или предузетника који нису носиоци
права и обавеза по овом уговору и нису називом и седиштет наведени као такви у овом уговору
е.- и у свим другим случајевима када Извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим
уговором.
Уговор ће се раскинути писаним путем уз навођење разлога са отказним роком од 10 ( десет )
дана. По пријему дописа о раскиду уговора, Извођач је дужан да о свом трошки ослободи терен
градилишта односно градилиште од лица и ствари, привремених објеката и очисти исто
најкасније 3 ( три ) дана по раскиду уговора, у противном Инвеститор има права да на терет
Извођача ангажује треће лице .
Извођач може раскинути уговор:
 ако дође у ситуацију да не може да настави са извођењем радова и
 ако Инвеститор не измирује своје финансијске обавезе на уговорени начин.
У случају да Извођач раскине уговор, Инвеститор не сноси никакве материјалне обавезе које би
проистекле по овом уговору.
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У случају раскида уговора, коначни обрачун за до тада изведене радове и предају радова,
Инвеститору, извршиће посебна комисија од три члана у коју улазе:
 представник Инвеститора,
 представник Извођача
 надзорни орган Инвеститора.
СЛУЧАЈ ВИШЕ СИЛЕ
Члан 59.Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора и који
кумулативно испуњавају следећа два услова:
а.- да потпуно спречавају извршење уговора,
б.- да спречена страна није могла својом вољом утицати на догађај, односно да појаву овог
догађаја није изазвала нити је његову појаву могла с пажњом доброг стручњака предвидети.
Случајем више силе никад се неће сматрати штрајк радно ангажованих лица и пропаст
замењивих ствари.
О наступању случаја више силе Извођач обавештава Инвеститора, на начин утврђеним овим
уговором најкасније у року од 24 часа од наступања случаја више силе.
Наступање случаја више силе уноси се у грађевински дневник.
РАСКИД УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ
Члан 60.Инвеститор може раскинути уговор у случају наступања случаја више силе како је дефинисано
претходним чланом овог уговора, писаном изјавом достављеном Извођачу ако стање или
последице изазване вишом силом буду трајале више од 30 (тридесет) дана од дана наступања
сличаја више силе.
Ако је случај више силе из претходног члана овог уговора трајао краће од 30 (тридесет)
календарских дана од дана наступања случаја или ако Инвеститор не раскине уговор, Извођач
има право на продужење уговореног рока за извођење радова за онолико времена колико је
трајао случај више силе.
Уговорне стране сагласно констатују да члан 58.- и овај члан уговора уређује раскид уговора у
случају више силе који није већ уређен другим члановима овог уговора.
НЕСОЛВЕНТНОСТ ИЗВОЂАЧА
Члан 61.Уколико Извођач у било које време у току важења уговора по законима државе Извођача, буде
неспособан да о доспелости плаћа дугове или уђе у поступак еквивалентан поступку
добровољне или принудне ликвидације, стечаја, реструктуирања како се ови поступци називају
по закону Републике Србије или ако уђе у поступак реорганизације издвајањем свог дела у
посебно правно лице или поступак поделе на више правних лица или поступак припајања
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другом правном лицу или поступке еквивалентне наведенним поступцима по закону државе
Извођача или било каква забрана располагања на имовини Извођача или било какво принудно
извршење или било какав други догађај или поступак сличан наведеним, Инвеститор има право
да без одлагања раскине овај уговор, наплати одговарајућу банкарску гаранцију и Извођач је
дужан да Инвеститору накнади разлику до потпуне накнаде штете коју има због раскида
уговора, укључујући и трошкове које има Инвеститор због раскида уговора и трошкове
ангажовања другог Извођача и сву разлику у цени између овог уговора и новог уговора
закљученог са новим Извођачем изабраним у складу са Законом о јавним набавкама. Уколико
уговор буде раскинут из наведених разлога, уговорне стране су сагласне да Инвеститор не
дугује Извођачу накнаду штете због раскида уговора.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА ПОВОДОМ
РАСКИДА УГОВОРА И НАЧИН РАСКИДА УГОВОР
Члан 62.Инвеститор може раскинути овај уговор и због неизвршавања незнатног дела уговорене обавезе
од стране Извођача.
Уговорне стране су сагласне да уколико овај уговор буде раскинут кривицом Инвеститора,
Инвеститор је дужан да Извођачу плати изведене радове и накнади Извођачу обичну штету
проузроковану раскидом уговора, али не и изгубљену добит.
У случају раскида уговора или обуставе радова или забране радова, Извођач је дужан да
изведене радове обезбеди од пропадања.
Трошкове из претходног става сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора,
обуставу радова или забрану радова, а ако нема кривице ни на једној уговорној страни, ове
трошкове сноси Инвеститор.
Члан 63.Уговор се сматра раскинутим, када уговорна страна, којој је на начин предвиђен овим уговором
упућена писана изјава о раскиду уговора, прими писану изјаву о раскиду уговора, осим у
случају прекорачења рока за извођење радова утврђеног у складу са одредбама овог уговора,
када се у складу са одредбама овог уговора овај уговор сматра раскинутим и у случају
наступања више силе кака је раскинут посебним чланом овог уговора.
У писаној изјави Извођача о раскиду уговора мора бити означено по ком основу се уговор
раскида.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И ДОСТАВА ПИСМЕНА
Члан 64.За решавање спорова који настану из овог уговора и у вези са овим уговором и његовим
извршењем меродавно је материјално право у примени у Републици Србији, сви материјални
закони и прописи у Републици Србији.
Уговорне стране, под условом да су по законима Републике Србије и Инвеститор и Извођач
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домаћа лица, за решавање спорова из става 1.- овог члана и спорова из вануговорене штете,
уговарају надлежност стварно надлежног суда по законима Р.Србије у Новом Саду.
Члан 65.Сва писмена која се достављају Извођачу, достављају се на адресу регистрованог седишта
Извођача или на адресу коју Извођач специјално писаним путем одреди за потребе овог
уговора.
Сва писмена која се достављају Инвеститору, достављају се на адресу регистрованог седишта
Инвеститора или на адресу коју Инвеститор специјално писаним путем одреди за потребе овог
уговора.
Уговорна страна која накнадно измени адресу одређену применом претходних ставова, дужна је
да о овој измени, одмах и без одлагања, писаним путем извести другу уговорну страну и
надзорни орган, у противом сносиће све штетне последице због пропуштања да поступу по овој
одредби.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА И ПРИМЕНА
ЗАКОНА И ПРОПИСА
Члан 66.Уговорне стране су сагласне да су измене и допуне уговора пуноважне уколико су учињене у
писаној форми уз обострану сагласност путем анекса овог уговор.
На све што није наведено у овом уговору примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о јавним набавкама и сви други материјални закони и прописи у примени у
Републици Србији који обавезују уговорне стране као обавезни за примену приликом извођења
радова односно изградње.
БРОЈ ПРИМЕРАКА УГОВОРА
Члан 67.Уговор је сачињен у 9 (девет) истоветних оригиналних примерака од којих 7 ( седам ) задржава
Инвеститор, а 2 (два) Извођач .
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља оригинал и
производи једнако правно дејство.
У Новом Саду дана ______________2013 године (не попуњава понуђач)

за Понуђач/Извођача

за Наручиоца/Инвеститора

__________________________

_______________________

м.п.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо
следећи:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив и опис трошка

Износ

УКУПНО

У _______________________ дана ________2013.г.

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________

Напомена:
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Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН.
ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.-

ПРЕДМЕР РАДОВА

ПРЕДМЕР РАДОВА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
СЛИВА ДУНАВСКЕ УЛИЦЕ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У УЛИЦИ ДУНАВСКОЈ У
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ
РАДОВИ

А
.
Бр.
поз
.

Опис предмета набавке са техничким
карактеристикама

1.

Јед.
Мере

Количин
а

Јединична
цена
(без пдв-а)

Укупна цена
(без пдв-а)

ЦРПНА СТАНИЦА

I

Геодетски радови

1.

Исколчавање и обележавање објекта, пре почетка градње са постављањем наносне скеле .

Обрачун се врши по м2.
8,90*8,40+2,9*5,04
Укупно I Геодетски радови:
II

m2

89,38

Земљани радови
Напомена:
Бетонирање темеља не сме да почне пре него што представник инвеститора прегледа и прими
ископе и унесе у грађевинску књигу потребне обрачунске податке.
У свему према условима ископавања из статичког прорачуна и ГН.
У оквиру јединичних цена за земљане радове обухватити и заштиту ископа од урушавања – подграду
потребну за несметано извођење осталих радова која обезбеђује сигуран рад у грађевинској јами.

1

Машински ископ у широком откопу хумуса д= 20 цм, са утоваром у возило и одвозом на депонију на
удаљености до 10 км.
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Обрачун по м3.
(8,90*8,40+2,9*5,04)*0,2+2,7*8,7*0,2
2

m3

Машинско просецање асфалта на делу где ће се изводити земљани радови до дубине цца 15 цм.

Обрачун по м.
1,80*2+5,05
3

22,57

m

8,65

Машинско разбијање асфалта и носеће конструкције у дебљини цца д=12 цм, са утоваром у возило и
одвозом на депонију на удаљености од 10 км.

Обрачун све комплет по м3 ископаног материјала.
m2
m3

5,05*1,80

4

9,11
1,09

Машински ископ туцаника у делу д= 30 цм, са утоваром у возило и одвозом на депонију на
удаљености од 10 км.
Обрачун све комплет по м3 ископаног материјала.
m3

9,11*0,30
5

2,73

Машински ископ земље ИИ, ИИИ категорије до коте дна ископа, ископ извести и нивелисати према
пројекту и датим котама.
Јединичном ценом обухватити ископ земље, утовар у транспортно возило‚ и одвоз на депонију
удаљености до 10 км .
Јединичном ценом обухватити и заштиту ископа од урушавања – подграду потребну за несметано
извођење армирано-бетонских и осталих радова која обезбеђује сигуран рад у грађевинској јами.

Обрачун све комплет по м3 ископаног материјала у самониклом стању.
уливна грађевина са таложноом
дубина ископа (2,50-0,12-0,30=2,08м)
4,40*0,6*2,08+(0,9*2,8)/2*5
2,91*5,05*2,30
црпна станица
дубина ископа (3,86-0,20=3,66м)
5,42*0,60*3,66+(3,66*0,60)/2*5,42
5,42*0,60*3,66+(3,66*0,60)/2*5,42
продубљивање ископа за црпну станицу
5,20*1*1,36+5,20*1*1,55
шахт за затварачима
(5,45+1,20)*(2,20+0,60)*2,30

11,79
33,80

17,85
17,85
15,13
42,83
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(1,10*2,30)/2*11,75

6

14,86
154,12

m2

39,32

Ручно планирање дна ископа са тачношћу ±1 цм.
Обрачун по м2.
4,75+1,68+22,91+9,98

7

m3

Набавка, транспорт и уградња геотекстила (геофилца) (200 гр/м2) испод тампона од шљунка.

Обрачун по м2 геофилца.
испод објеката хоризонтално
13,08+35,93+14,01
вертикално постављене траке геотекстила б=60 цм
7,42*2,15+1,21*2*1,75+(5,50+4,20)*2*(3,50+3,90)/2+8,94*
2,20
тротоари
5,2*0,3+1*0,8+6,4*1+4*9,4
m2
8

63,02

111,64

46,36
221,02

Набавка, допрема, планирање и насипање тампонског слоја од дробљеног каменог агрегата иберлауф, фракције 31.50 – 63.00 мм, или од крупнозрног шљунка са збијањем глатким ваљком без
вибрација до потребне збијености 25 МПа, дебљина слоја д= 30 цм.

Обрачун по м3 тампонског слоја у збијеном стању.
(13,08+35,93+14,01)*0,30
саобраћајница
9,11*0,30

18,91

m3
9

Набавка, допрема и насипање песка у ископе, са свим пратећим радовима, разастирање, планирање
и набијање у слојевима цца 30цм, са поливањем, до прописане збијености.

Обрачун по м3 насипа у збијеном стању.
насипање до коте терена
160-110,85-18,91-3,64
10

2,73
21,64

m3

26,60

Набавка, допрема и израда тампонског слоја испод тротоара око објекта и испод палтоа за приступ
возилима, од туцаника фракције 0-31.50мм, дебљине слоја д=10 цм са разастирањем на
пројектованом нивоу, фино планирање‚ и набијање виброплочом.

Обрачун по м3.
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m3

(5,2*0,3+1*0,8+6,4*1+4*9,4)*0,30

13,91

Укупно II земљани радови:
III

Бетонски и армирано бетонски радови
Општи опис за бетон :
У свему према статичком прорачуну и општем опису бетон.
Састав и справљање водонепропусног бетона МБ 40, начин уграђивања и неговања бетона извести
у свему према важећим прописима и унапред утврђеној рецептури потврђеној испитивањем узорака
од стране надлежне институције.
Веома је важно неговање бетона након уградње, све док бетон не постигне 2/3 марке бетона, али не
мање од 7 дана. Треба предвидети покриваче који ће спречити претерано исушивање бетона или
додатке бетону за ову сврху.
Како се приликом бетонирања морају правити радне спојнице, неопходна је уградња
експандирајућих трака које ће омогућити водонепропусност спојница тако што ће повећати дужину
пута воде кроз бетонски пресек. Ово се јавља на споју доње плоче и зидова, на прекидима
бетонирања код зидова по вертикали и хоризонтали и на споју зидова и горње плоче.
За попуњавање рупа на местима дистанцера за оплату треба урадити да сва та места буду
водонепропусна.
Код конструкција оваквог типа неопходно је пре пуштања у рад извршити тестирање
водонепропусности, у свему према техничком опису уз статички прорачун.
Код оплате зидова и плоча урачунати израду и монтажу кутија за пролаз инсталација, по позиционом
плану.
Ценом обухватити набавку материјала, допрему материјала, сав потребан рад, хоризонталне и
вертикалне транспорте на градилишту, као и употребу одговарајуће глатке оплате за натур бетон.
Арматура се обрачунава посебним радовима.

1

Израда тампонског слоја бетона испод темељних плоча објеката бетоном МБ 15, у дебљини д=5
цм.
Обрачун по м2.
д= 5 цм
13,08+35,93+14,01

2

m2

Израда заштите хидроизолације темељне плоче бетоном МБ 15, у дебљини од д=10цм код
објеката црпна станице и шахта са затварачима.

Обрачун по м2.
д=11 цм
23,10+9,99
3

63,02

m2

33,09

Темељна плоча уливне грађевине са таложником
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Бетонирање АБ темељне плоче на коти -1,90 (-1,50), бетоном МБ 40, водонепропустним дебљине
дп=25 цм. Плочу бетонирати према детаљу из пројекта. Ценом обухватити и употребу оплате
(утрошак оплате цца 2,00 м2/м3 бетона)

Обрачун по м3.
1,48*0,25+4,99*0,25

4

m3

Зидови уливне грађевине са таложником
Бетонирање АБ зидова водонепропустним бетоном, дз=20 цм МБ 40. Зидове бетонирати према
детаљу из пројекта. Ценом обухватити употребу глатке оплате (утрошак оплате цца 10,00 м2/м3
бетона).

Обрачун по м3.
7,90*1,90*0,20
одбити отворе
0,75*1,23*0,20+0,4*0,4*0,20

3,00

m3
5

m3

1,13

Горња плоча - канал код уливне грађевине са таложником
Бетонирање АБ плоче - канала (код уставе) водонепропустним бетоном, дз=15 цм МБ 40. Плочу
бетонирати према детаљу из пројекта. Ценом обухватити употребу глатке оплате (утрошак оплате
цца 7,00 м2/м3 бетона).

Обрачун по м3.
(0,50+0,30)*1,150*0,15
7

0,22
2,79

Зидови уливне грађевине са таложником
Бетонирање АБ зидова водонепропустним бетоном, дз=25 цм МБ 40. Зидове бетонирати према
детаљу из пројекта. Ценом обухватити употребу глатке оплате (утрошак оплате цца 8,00 м2/м3
бетона).

Обрачун по м3.
2*1,03*1,90*0,25+1,5*0,40*0,25
6

1,62

m3

0,14

Темељна плоча црпне станице
Бетонирање АБ темељне плоче на коти -3,10, бетоном МБ 40, водонепропустним дебљине дп=30
цм. Плочу бетонирати према детаљу из пројекта, са израдом шахта 55/55 цм у делу плоче. Ценом
обухватити и употребу оплате (утрошак оплате цца 2,00 м2/м3 бетона)

Обрачун по м3.
5,50*4,20*0,30

m3

6,93
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8

Плоча црпне станице на коти -1,65
Бетонирање АБ плоче на коти -1,65, бетоном МБ 40, водонепропустним дебљине дп=15 цм. Плочу
бетонирати према детаљу из пројекта. Ценом обухватити и употребу оплате (утрошак оплате цца
6,70м2/м3 бетона)

Обрачун по м3.
0,95*4,90*0,15
одбити отворе
(0,55*0,55+0,30*0,30*3,14*4)*0,15

0,70

m3
9

Плоча црпне станице на коти +0,40
Бетонирање АБ плоче на коти +0,40, бетоном МБ 40, водонепропустним дебљине дп=20 цм. Плочу
бетонирати према детаљу из пројекта. Ценом обухватити и употребу оплате (утрошак оплате цца
5,00м2/м3 бетона)

Обрачун по м3.
3,60*4,90*0,20
одбити отворе
(0,38*0,38+0,78*0,68+1,18*0,83*4+0,68*0,68+0,95*3,73)*0
,20
m3
10

1,72
1,81

19,11

m3

0,60
18,51

Зидови црпне станице
Бетонирање АБ зидова водонепропустним бетоном, дз=20 цм МБ 40. Зидове бетонирати према
детаљу из пројекта. Ценом обухватити употребу глатке оплате (утрошак оплате цца 10,00 м2/м3
бетона).

Обрачун по м3.
4,90*2,70*0,20
одбити отворе
1*0,4*0,2*2

2,65

m3
12

3,53

Зидови црпне станице
Бетонирање АБ зидова водонепропустним бетоном, дз=30 цм МБ 40. Зидове бетонирати према
детаљу из пројекта. Ценом обухватити употребу глатке оплате (утрошак оплате цца 6,66 м2/м3
бетона).

Обрачун по м3.
(5,50+3,60)*2*3,50*0,30
одбити отворе
(1*1+0,5*0,5*4)*0,30

11

0,21
0,48

0,16
2,49

Вуте и неармирани бетон у паду на темељној плочи црпне станице
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Бетонирање слоја за пад дебљине од 6-10 цм ситнозрним набијеним бетоном МБ 40 и вута на
пројектованим местима. Слој за пад 1%, бетонирати према детаљу из пројекта. Ценом обухватити
употребу оплате.

Обрачун по м3.
слој за пад
(2,07*4,90+(0,85+0,55)*0,41)*(0,06+0,10)/2
вуте
0,22*4,05+0,83*4,90-0,26*0,6*0,4

0,86

m3
13

Темељна плоча шахта са затварачима
Бетонирање АБ темељне плоче на коти - 1,65, бетоном МБ 40, водонепропустним дебљине дп=20
цм. Плочу бетонирати према детаљу из пројекта. Ценом обухватити и употребу оплате (утрошак
оплате цца 2,00м2/м3 бетона)

Обрачун по м3.
9,98*0,2
14

m3

2,00

Зидови шахта са затварачима
Бетонирање АБ зидова водонепропустним бетоном, дз=20 цм МБ 40. Зидове бетонирати према
детаљу из пројекта. Ценом обухватити употребу глатке оплате (утрошак оплате цца 10,00 м2/м3
бетона).

Обрачун по м3.
(4,54+1,80)*2*1,95*0,20
одбити отворе
0,5*0,5*4*2*0,2

4,95

m3
15

4,90
5,75

0,40
4,55

Плоча шахта са затварачима на коти +0,30
Бетонирање АБ плоче на коти +0,30, бетоном МБ 40, водонепропустним дебљине дп=10 цм. Плочу
бетонирати према детаљу из пројекта. Ценом обухватити и употребу оплате (утрошак оплате цца
10,00м2/м3 бетона)

Обрачун по м3.
2,00*4,14*0,10
одбити отворе
0,86*4,34*0,1

0,83

m3

0,36
0,47
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16

Бетонирање тротоара око објеката црпне станице и платоа за приступ возилима, лакормираним
бетоном МБ 20, у пројектованом нагибу (2%), дебљине д=12-15 цм, тротоар се бетонира у етапама
дужине 2,00 м са израдом дилатационих спојница испуњених битуменом, у свему према детаљима
из пројекта.

Ценом обухватити и потребну оплату.
Обрачун по м3.
(5,2*0,3+1*0,8+6,4*1+4*9,4)*(0,12+0,15)/2

17

m2

9,11

Набавка матертијала, транспорт и израда хабајућег слоја ( ХС) асфалта д= 4 цм.
Обрачун по м2.
m2
Укупно III бетонски и армирано бетонски радови:

IV

6,26

Враћање пута у првобитно стање.
Набавка потребног материјала, транспорт и израда доњег битумизираног носивог (БНС) слоја д= 8
цм.
Обрачун по м2.

18

m3

9,11

Армирачки радови
Напомена:
Све армирачке радове извести према пројекту, статичком прорачуну и детаљима, а у складу са
важећим техничким прописима за бетон и арматуру.
У Сл.гласнику РС бр.49 од 06.07.2011.године објављен је Правилник о техничким и другим
захтевима за бетонски челик- под бројем 1705. Овај Правилник је увео примену бетонског челика по
стандарду СРПС ЕН 10080, тако да је марка бетонског челика Б500А, Б500Б или Б500Ц према СРПС
ЕН 10080, где је минимална тачка течења 500 МПа.

1

Набавка, чишћење, исправљање, савијање, везивање и постављање арматуре свих профила и
сложености са свим помоћним матертијалом. Извести према пројекту, статичком прорачуну и
детаљима.

Ценом је обухваћена, ребраста и мрежна арматура, малих и великих пресека.
Количине су дате на бази процене, коначан обрачун ће се извршити на основу стварно утрошене
арматуре
Обрачун по кг.
глатка арматура ГА 240/360
ребраста арматура Б500Б
арматурна мрежа МА 500/560

kg
kg
kg
kg

230,00
2.520,00
1.400,00
4.150,00

Укупно IV армирачки радови:
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V

Браварски радови
Напомена:
Све мере проверити на лицу места

1

Набавка материјала, израда и монтажа ограде око објекта израђене од челичних профила, ограда се
састоји од фиксних поља и двокрилне капије, стубови ограде су кружног пресека Ø 60 мм,
постављени на осовинском растојању од 2 м, убетонирани у дужини од 0,60 м у темељ димензије
40*40*80 цм, односно стубови који носе капију су кружни пречника Ø 133 мм убетонирани у темеље
дим 60*60*80 цм, на осовинском растојању од 3 м. Поља ограде и крила израђени су од челичног
рама- кутијасти профил 40*40*3 мм и вертикалне испуне од кутијастих профила дим.20*20*2 мм,
постављених у положај као ромб.

Ограда-типизирана за објекте ЈКП “Водовод и канализација.
Ограда је подигнута од терена 10 цм, укупна висина износи 2,10 м.
Обрачун све комплет по м' готове монтиране
ограде, изведене у свему према пројектној
документацији И приложеним шемама.
Обрачун све комплет по комаду готове
намонтиране капије.
2

m'

kom

17,20

1,00

Набавка материјала, израда и монтажа тј. уградња прохромског поклопца, рам -прохромски “Л”
профил 40/40/4 мм, са навареним анкерима за фиксирање у бетон. Поклопац- прохромски лим
дебљине д= 4 мм, снабдевен шаркама, ручком за подизање поклопца, оковом за катанац и катанцем
са три кључа. У свему према пројекту и детаљима.

Обрачун све комплет по комаду уграђеног поклопца.
ПОС ПОК 1 ( дим. 38X38 цм)
ПОС ПОК 2 ( дим. 68X78 цм)
ПОС ПОК 3 ( дим. 68X68 цм)
ПОС ПОК 4 ( дим. 83X118 цм)

kom
kom
kom
kom

1,00
1,00
1,00
4,00
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3

Набавка материјала, израда и монтажа тј.уградња вишеделног- вишекрилног поклопца, рам прохромски “Л” профил 40/40/4 мм. Поклопац- прохромски лим дебљине д= 4 мм, снабдевен
шаркама, ручком за подизање поклопца, оковом за катанац и катанцем са три кључа. У свему
према пројекту И детаљима.

Обрачун све комплет по комаду уграђеног поклопца.

4

kom
ПОС ПОК 5 ( дим. 4x 95X103 цм или 103/375)
поклопац из четири независна, међусобно спојена дела.

1,00

kom
ПОС ПОК 6 ( дим. 4X 84X106 цм или 88/436)
поклопац из четири независна, међусобно спојена дела.

1,00

Набавка материјала, израда и монтажа пењалица-мердевине од прохромских профила са
леђобраном, конструкцију пењалица чине цеви пречника Ø 48,3мм, са испуном од прохромских цеви
пречника Ø 33,7мм, све заварено. Леђобран је урађен од прохромских цеви Ø 25 мм, са испуном од
цеви Ø 25мм. У свему према пројекту и детаљима, висина пењалица х= 299 цм.

Обрачун по комаду готових монтираних пењалица.
kom
ПОС П1
1,00
напомена: извођач је дужан дати извођачке детаље пројектанту на сагласност.

5

Набавка материјала, израда и монтажа пењалица-мердевине од прохромских профила без
леђобрана, конструкцију пењалица чине цеви пречника Ø 48,3мм, са испуном од прохромских цеви
пречника Ø 33,7мм, све заварено. У свему према пројекту и детаљима, висина пењалица х= 175 цм.

Обрачун по комаду готових монтираних пењалица.
kom
ПОС П2
1,00
напомена: извођач је дужан дати извођачке детаље пројектанту на сагласност.
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6

Набавка материјала, израда и монтажа корпи израђених од прохромских профила, у свему према
приложеном детаљу браварије, које задржавају пливајући материјал пре уласка у црпни базен,
подизање корпи се врши одговарајућом механизацијом, испод корпи је предвиђено удубљење у које
се поставља муљна пумпа у случају пражњења црпног базена. Корпе су пречника 60 цм, дубине цца
40 цм (облика полулопте)

Обрачун по комаду монтираних корпи.
kom
ПОС К
4,00
напомена: извођач је дужан дати извођачке детаље пројектанту на сагласност.
Укупно VI браварски радови:
VI

Челичарски радови

1

Набавка материјала, допрема и монтажа челичне профила ИП 240 са челичним ослонцима, у свему
према детаљима из пројекта.

У цену улази и заштита профила два пута основном и два пута завршном бојом у тону по избору
пројектанта.
Ценом обухватити и сав спојни и везивни материјал као и пратећи рад
Количине су дате на бази процене, коначан обрачун ће се извршити на основу стварно утрошеног
челика.
Обрачун по кг.
2

kg

300,00

Набавка материјала и допрема и монтажа челичних газних решетки - ростова висине 5 цм окца 38/38
мм, у свему према детаљу из пројекта.

У цену улази и заштита решетки два пута основном и два пута завршном бојом у тону по избору
пројектанта.
Количине су дате на бази процене, коначан обрачун ће се извршити на основу стварно утрошеног
челика.
6,49м2*76 кг/м2
Обрачун по кг.
Укупно VI Челичарски радови:
VII

kg

493,24

Изолатерски радови
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1

Набавка материјала, допрема и постављање хоризонталне хидроизолације испод АБ темељних
плоча од премаза битулитом или сл. и варењем два слоја "Кондора 4" са одговарајућим преклопима
у свему према пројекту .

Обрачун по м2 постављене површине.
9,98+22,90+0,60
2

m2

Набавка материјала, допрема и постављање вертикалне хидроизолације АБ зидова од премаза
битулитом или сл. и варењем два слоја "Кондора 4" са одговарајућим преклопима у свему према
појекту .

Обрачун по м2 постављене површине.
црпна станица
19,31*3,70-(4,54*1,96+1,62*1,83)
шахт за затварачима
8,74*2,19

59,58

m2
3

m2

1

78,72

Набавка материјала, допрема и постављање стиропора 2x10 цм, између АБ зида црпне станице и
шахта са затварачима.
Обрачун по м2 постављене површине.
1,84*4,54
Укупно VII Изолатерски радови:

VIII

19,14
78,72

Набавка материјала, допрема и постављање дренажне фолије (бобичасте фолије) нето 400гр/м2 као
заштите вертикалне хидроизолације АБ зидова.

Обрачун по м2 постављене површине.
4

33,48

m2

8,35

Разни радови
Набавка материјала, допрема и фиксирање експандирајућих трака на укрштањма зидова и радним
прекидима бетона, у свему према пројекту и општим условима.

Ширина предвиђене траке је 25/19 мм.
Обрачун је дат на бази процене по м стварне количине утврдиће се на основу пројекта бетона и
технологије израде.
m

17+(1,8+4,14)*2+9,3+1,9*4
2

45,78

Тестирање конструкције на водонепропусност у свему према техничком опису уз статички прорачун.

Обрачун паушално.

паушал
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Набавка материјала, допрема 1и обрада отвора - продора кроз армирано бетонске елементе.

Отвори се формирају кружног или правоугаоног облика. Након постављања опреме, по обиму рупе
поставља се бубрећа заптивна трака типа Сика Сwелл-п профилес или еквивалент, која се лепи
бубрећом заптивном пастом Сика Сwелл С-2 или еквивалент. Након 2-3 сата отвори се попуњавају
експандирајућим малтером СикаГрут-212 или еквивалент, који очвршчава без скупљања, у свему
према пројекту..

Обрачун све комплет по комаду готовог, заптивеног продора - отвора.
Напомена:
Тачан број продора утврдиће се у технолошкм пројекту.
процена:
А/ 50/50 цм у зиду од 30 цм
Б и Ц/ 50/50 цм, у зиду од 20 цм
отвор 100/100 у зиду од 30 цм
4

kom
kom
kom

4,00
8,00
1,00

РАД ИГЛО-ФИЛТЕРА
Ангажовање батерије игло-филтера,орјентационо 25 дана, за потребе скупљања и одвођења
процедних вода из грађевинске јаме, уколико за то укаже потреба.

Обрачун по часу рада комплетне батерије.
Укупно VIII разни радови:

час

600,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1: ЦРПНА СТАНИЦА
I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII

Геодетски радови
Земљани радови
Бетонски и армирано бетонски радови
Армирачки радови
Браварски радови
Челичарски радови
Изолатерски радови
Разни радови
УКУПНО 1. Црпна станица:

2.

ЗАШТИТНИ ОБЈЕКАТ

А/

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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1

Сечење и демонтажа дела асфалта д=12цм на постојећој круни насипа, ради постављања
цевовода. Исечен и демонтирани материјал утоварити у камион и транспортовати на депонију
удаљености до 10 км.

Обрачун по м2.
2

m

2

14,76

Рашчишћавање терена, сечење растиња пре почетка радова са утоваром у возило и одвозом на
депонују.
Обрачун по м2 очишћеног терена.
УКУПНО А/ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

m

2

166,03

Б/ ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
I

Геодетски радови

1.

Исколчавање и обележавање објекта, пре почетка градње.
Обрачун по м2.
13*6+4,42*(7,99+1,43)+1,62*(6+4,42)/2+5,5*6,90
Укупно I геодетски радови:

II

m

2

166,03

Земљани радови
Напомена:
Бетонирање не сме да почне пре него што представник инвеститора прегледа и прими ископе и
унесе у грађевинску књигу потребне обрачунске податке.
У свему према условима ископавања из статичког прорачуна и ГН.
Земљане радове отпочети након геодетског снимања обележене постојеће грађевинске парцеле
са свим потребним подацима и висинским тачкама за правилан обрачун код извођења радова.
Геодетски снимак мора бити оверен од надзорног органа.
Ручна и машинска копања морају бити потпуно правилна и хоризонтална, према детаљима и
котама у плановима. Сопственом грешком дубље ископане делове извођач је дужан, о свом
трошку и сопственим материјалом, запунити набијеним бетоном МБ20.

1

Машински ископ у широком откопу хумуса д= 20 цм, са утоваром у возило и одвозом на депонију на
удаљености до 10 км.
Приликом ископа 30% количине оставити у оквиру градилишта како би се после радова на насипању
вратио слој хумуса.
Обрачун по м3.
166,03*0,20
70% транпорт на депонију
30% са одлагањем у оквиру градилишта

m

3

m

3

m

3

33,21
23,24
9,96
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2

Машински и ручни ископ земље ИИ категорије по косинама насипа, круни насипа и дела где је
предвиђен бетонски блок. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама круне, косина
насипа и бетонског блока.

Ископану земљу утоварити у транспортно возило‚ и одвести на депонију удаљености до 10 км.

Обрачун по м3 ископаног материјала у самониклом стању.
Јединичном ценом обухватити, утовар ископаног материјала у возило, транспорт и истовар.

0,65*(6,86+1,1)*4,42
(1,08*8,26+0,4*1,43)*(5,5+4,42)/2
0,25*(13+1,12+0,5)*6
m
3

3

22,87
47,08
39,47
109,43

Набавка, допрема, планирање и насипање тампонског слоја од дробљеног каменог агрегата,
фракције 31.50 – 63.00 мм, или од крупнозрног шљунка са збијањем глатким ваљком без вибрација
до потребне збијености 25 МПа, дебљина слоја д= 30 цм.

Обрачун по м3 тампонског слоја у збијеном стању.
((6,86+1,43)*2,62+(13*4,2+0,9*2,62+(2,62+4,22)/
2*1,25))*0,3
3a

m

3

24,89

Набавка, допрема, планирање и насипање тампонског слоја од дробљеног каменог агрегата,
фракције 31.50 – 63.00 мм, или од крупнозрног шљунка са збијањем глатким ваљком без вибрација
до потребне збијености 25 МПа, дебљина слоја д= 30 цм - испод бетонског блока.

Обрачун по м3 тампонског слоја у збијеном стању.

4

3

0,84

m2

45,43

m

(0,8*3,5)*0,3
Ручно планирање дна ископа са тачношћу ±1 цм.
Обрачун по м2.
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Набавка, допрема и затрпавање цевовода са потребном висином надслоја кохерентним материјалом
у слојевима дебљине до 20 цм, са збијањем сваког слоја. Постигнута збијеност мора да износи 95%
у односу на максималну лабораторијску збијеност према стандардном Прокторовом опиту. Заштитни
слој од земљаног материјала изнад цевовода формирати са навозним рампама, управно на цевовод,
нагиба 1:10 у свему према решењу о водним условима.

Обрачун по м3 насипа у збијеном стању.
(1,08*8,26+1,0*1,43)*(5,5+4,42)/2
m
6

3

51,34
51,34

Допрема и разастирање слоја хумуса д= 20 цм, преко набијеног, кохерентног материјала којим је
затрпан цевовод - на косини насипа, са маста у оквиру градилишта.

Обрачун по м3 набијеног хумуса.
(1,4*4,42+5,5*6,9)*0,2

m

3

m

3

8,83
8,83

Укупно II земљани радови:
III

Бетонски и армирано бетонски радови
Општи опис за бетон :
У свему према статичком прорачуну и општем опису бетона.
Сви бетонски радови морају бити изведени према важећим прописима за бетон и армирани бетон,
стандардима, нацртима, детаљима и статичком прорачуну, квалификованом радном снагом и под
стручним надзором. Предвиђена марка бетона мора се одржати. Израду и уграђивање бетона
изводити механички первибраторима. За дубину сипања бетона већу од 1м обавезно је спуштање
бетона левком. У цену урачунати коришћење глатке оплате.
Веома је важно неговање бетона након уградње, све док бетон не постигне 2/3 марке бетона, али не
мање од 7 дана. Треба предвидети покриваче који ће спречити претерано исушивање бетона или
додатке бетону за ову сврху.
Како се приликом бетонирања морају правити радне спојнице, неопходна је уградња
експандирајућих трака које ће омогућити водонепропусност спојница тако што ће повећати дужину
пута воде кроз бетонски пресек. Ово се јавља на споју доње плоче и зидова, на прекидима
бетонирања код плоча, зидова по вертикали и хоризонтали и на споју зидова и горње плоче.
За попуњавање рупа на местима дистанцера за оплату треба урадити да сва та места буду
водонепропусна.
Код оплате зидова и плоча урачунати израду и монтажу кутија за пролаз инсталација, по позиционом
плану.
Ценом обухватити набавку материјала, допрему материјала, сав потребан рад, хоризонталне и
вертикалне транспорте на градилишту, као и употребу одговарајуће глатке оплате за натур бетон.
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Бетонирање бетонског блока, у који су претходно постављене у пројектовани положај, четири цеви
ХДПЕ ф315 мм, бетоном МБ 25. Бетонски блок је димензија 80/90 цм, дужине 350 цм. Бетонски блок
бетонирати према детаљу из пројекта. Ценом обухватити употребу оплате и конструктивне арматуреарматурна мрежа Q188.

Обрачун по м3.
3,5*0,8*0,9-4*0,8*3,14*0,315*0,315/4
2

3

2,27

Бетонирање плоче круне насипа и плоче дела косина насипа, у које су претходно постављене у
пројектовани положај, четири цеви ХДПЕ ф315 мм, бетоном МБ 25. Круна насипа је димензија
242/674 цм, висине 67 цм. Део косине са брањене стране је димензије 242/143 цм висине 67 цм.
Круну насипа и део косине брањене стране бетонирати према детаљу из пројекта. Ценом
обухватити употребу оплате и арматурне мреже Q188 постављеном у горњу зону плоче.

Обрачун по м3.
(2,42*6,74*0,67+2,42*1,3*0,67)4*(6,74+1,43)*3,14*0,315*0,315/4
2a

m

m

3

10,49

Бетонирање канала-ревизионог шахта, дела косине насипа - небрањене стране, у који су претходно
постављене у пројектовани положај, четири цеви ХДПЕ ф315 мм и рамови од "Л" профила, бетоном
МБ 25. Део канала косине са небрањене стране је димензије 242/130 цм променљиве висине од 67
до 111цм. Канал косине небрањене стране бетонирати у пројектованом паду у свему према детаљу
из пројекта. Ценом обухватити употребу оплате и конструктивне арматуре-арматурна мрежа Q188.

Обрачун по м3.
2,42*1,3*0,1525+2,42*1,02*0,202502*0,85*0,85*0,2025+1,02*2*0,17*(0,67+1,11)/2+0
,15*0,15*1,11+(1,06+1,07)*0,15*0,2025

m

3

1,09
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Бетонирање бетонског корита - на косини насипа небрањене стране бетоном МБ 25. Бетонско корито
са небрањене стране се састоји од плоче, зидова и зуба. Плоча је дебљине 10 цм, зидови дебљине
12 цм. Бетонирање бетонског корита на небрањеној страни извести у пројектованом паду у свему
према детаљу из пројекта. Ценом обухватити употребу оплате и конструктивне арматуре-арматурна
мрежа Q188.

Обрачун по м3.
(5,36+4,86+0,84+0,25)*4*0,10+(5,36+4,86+0,84+
0,25+0,75)*2*0,12*0,2+0,75*0,28*(4+3,1)/2
4

m

3

Бетонирање назубљеног дела бетонског корита за умирење воде, пре изласка из истог - на косини
насипа небрањене стране бетоном МБ 25. Назубљени део бетонског корита за умирење воде са
небрањене стране је димензије: 400/214, плоча дебљине 10цм, зидови д=12 цм. Бетонирање
извести у пројектованом паду у свему према детаљу из пројекта. Ценом обухватити употребу
оплате и конструктивне арматуре-арматурна мрежа Q188.

Обрачун по м3.
3
m
(4,00*2,14)*0,10+5*0,2*4*0,05+2,14*0,2*2*0,12
Укупно III бетонски и армирано бетонски радови:

IV

5,85

1,16

Браварски радови
Општи опис:
Браварски радови се морају извести стручно и квалитатно а у свему према техничким условима за
извођење браварских радова, челичних и алуминијумских конструкција, техничком опису, детаљним
цртежима и упутству пројектанта.
Пре почетка израде браварских елеманата извођач браварских радова се мора предходно
споразумети о свакој позицији рада појединачно са надзорним органом и пројектантом, како би се
тачно утврдиле димензије начин конструкције израде и обраде, врсте и димензије употребљеног
материјала и начин монтаже. Све се то мора записнички констатовати, као и евентуалне измене
које за собом повлаче промене количина и врста материјала што ће касније служити за обрачун
количина.
Ценом браварских радова обухваћена је израда, антикорозивна заштита, монтажа финална обрада,
оков и застакљивање као и све потребне скеле уколико у позицији предмера није другачије
назначено.
Напомена:
Све се ради према шемама браварије, радионичким детаљима, грађевинској физици ‚и цртежима.
Све мере проверити на лицу места
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Набавка материјала, израда и монтажа - уградња прохромског поклопца, рам - прохромски “Л”
профил 40/40/4 мм, са навареним анкерима за фиксирање у бетон. Поклопац - прохромски лим
дебљине д= 4 мм, снабдевен шаркама, ручком за подизање поклопца, оковом за катанац и катанцем
са три кључа. У свему према шеми браварије, пројекту и детаљима.

Обрачун све комплет по комаду уграђеног поклопца.
ПОС ПОК 7 (дим. 90X90 цм)
Укупно IV браварски радови:

kom

2,00

V

Разни радови

1

Набавка матертијала, транспорт и израда хабајућег слоја (ХС) асфалта д=6цм на круни насипа враћање у првобитно стање.
Обрачун по м2.
Укупно V разни радови:

m

2

14,76

РЕКАПИТУЛАЦИЈА :
ГРАЂЕВИНСКИ И
ГРАЂ.ЗАНАТСКИ РАДОВИ
I
II
III
IV
V

Геодетски радови
Земљани радови
Бетонски и армирано бетонски радови
Браварски радови
Разни радови
УКУПНО Б/ ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А/
Б/

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ
РАДОВИ
УКУПНО 2. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКАТ

3.

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА
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Након завршетка радова на изградњи објеката извођач радова је дужан да уради пројекат изведеног
стања ако је било битних измена у односу на пројектно решење. Обрачун изведених радова врши се
паушално за комплетан пројекат изведеног стања предметног објекта у три примерка тврдо коричена
и и један у електронској форми.

Обрачун паушално.

паушал
.

УКУПНО 3. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

ГЕНЕРАЛНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ
РАДОВИ

1. ЦРПНА СТАНИЦА
2. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКАТ
3. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА
4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 5% * Σ 1-2

А.

А. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂ.ЗАНАТСКИ
РАДОВИ :

Σ 1-4

Извођење радова на изградњи
атмосферске канализације слива Дунавске улице
и црпне станице
у улици Дунавској у Сремској Каменици
Б. ХИДРОМАШИНСКИ РАДОВИ НА ЦРПНОЈ СТАНИЦИ
Бр
.п
оз.

Опис предмета набавке са техничким
карактеристикама

Јед.
Мере

Количи
на

Јединична
цена
(без пдв-а)
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Укупна цена
(без пдв-а)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

1.
1

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Обележавање и снимање трасе. Обележавање и снимање трасе потисног
цевовода ПЕХД Ø315, на терену пре почетка радова и уношење података о
изведеном стању у КАТ-КОМ по завршетку радова.

Обрачун по м'.

m'

68,00
УКУПНО ПОЗ 1:

2.
1

БРАВАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјал, транспорт,
израда и монтажа ФФ комада ДН300
НП10 Л=800 са зидном прирубницом
и завареним испустом 2" Л=100 мм .
Материјал нерђајући челик у
квалитету 304 На крај испуста
монтирати поцинковаљни кугласти
вентил 2". Уз комад се испоручује
заптивни и спојни материјал.

2

kom

4,00

Одзрачна цев Ф150 Л=600 мм. На
крај цеви монтирати мрежицу
финоће 5 мм. Материјал нерђајући
челик у квалитету 304

kom

1,00

3

Дозрачна цев Ф150 Л=1200 мм. На
крај цеви монтирати мрежицу
финоће 5 мм. Материјал нерђајући
челик у квалитету 304

kom

1,00

4

Набавка материја, транспорт и уградња газне решетке, на постојећи изливни
шахт 1500*600*50мм
Обрачун се врши по комаду

kom

1,00
УКУПНО ПОЗ 2:

3.

ФАЗОНСКИ КОМАДИ, АРМАТУРЕ И ЦЕВИ
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Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада за називни притисак 10
бар-а. Материјал ГГГ40. Антикорозивна заштита мора бити урађена код
произвођача фазонских комада, двокомпонентним епоксидним премазом у
дебљини 240 микрона DIN 30677. Уз сваки комад се испоручује заптивни и
спојни материјал.
1
2
3
4
5
6
7

8

МДД ДН300 Л=210
ФФ комад ДН300 Л=1000
Колено 90о ДН300 Л=350
ФФ комад ДН300 Л=800
Редукциони комад ДН300/250 Л=300
Пљоснати засун са точком ДН300
Л=210
Неповратни вентил са куглом ДН300
Л=750

kom

4,00

kom

1,00

Баштенски хидрант. Набавка, транспорт, и уградња баштенског хидранта
Ø50мм. У цену урачунати сви земљани, путарски и монтажни радови као и
сав потребан материјал за повезивање баштенског хидранта на постојећи
улични вод Ø80. Растојање од баштенског хидранта до уличног вода износи
7,5м
Обрачун се врши по комаду
изведено баштенског хидранта

1
0.

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Набавка, транспорт и монтажа табластог затварача типа Q 1000x1000 WД, са
вретеном Х=2,0м, произвођача ПУРАТОР, или другог произвођача, сличних
карактеристика. Испоручилац опреме гарантује водонепропусност табластог
затварача за притисак воде до 0,5 бара.
обрачун по комаду

9

kom
kom
kom
kom
kom
kom

kom

1,00

Набавка материјала, утовар, транспорт до градилишта, истовар, разношење
дуж рова и уградња цевног материјала ПЕХД-100 цеви Ø315мм, класе СДР27,6, ПН6. Средња транспортна даљина (СТД) је 10 км.
Обрачун по м'

m'

68,00

11 Набавка материјала, утовар, транспорт до градилишта, истовар, жабљих
. поклопаца Ø300, ГГГ, са прирубницама и спојним и заптивним материјалом
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обрачун по комаду
1
2.

kom

4,00

Набавка материјала, утовар, транспорт до градилишта, истовар, ПЕХД
туљака са летећом прирубницом, Ø315, ПН6
обрачун по комаду

kom

4,00
УКУПНО ПОЗ 3:

4.
.
1

УТОПНИ ЦРПНИ АГРЕГАТИ
Набавка, транспортц и монтажа утопног црпног агрегата пумпе FLYGT NP
3171.612 P=15 КW, Q =147 l/s, H=6,87 m v.s, или еквивалентног
Уз црпни агрегат испоручити:
- енергетски и сигналне каблове дужине 15 м
- вођице за монтажу и демонтажу црпног агрегата,
- ПЕ трака за демонтажу и монтачу црпног агрегата,
- колено са стопом - постоље црпног агрегата
- сензор присуства влаге у уљној комори црпног агрегата
- температурски сензор ПТЦ за контролу температуре намотаја,
- одговарајуће релеје за контролу присуства уља и температуре црпног
агрегата

2

Обрачун извршити по комплету
црпног агрегата

ком
пл

4,00

Набавка и монтажа пумпе за
пражњење ФЛYГТ НС 3085 или
еквивалентне са опремом и
прикључним каблом дужине 15 м.
Дужина потисног ПХД цевовда Ф50
је 10 м

kom

1,00

УКУПНО ПОЗ 4:
5.

ОСТАЛИ РАДОВИ

1

Набавка, транспорт, и уградња бетонског сливника Ø300мм.Цена обухвата и
уградњу ливено-гвоздене кишне решетке са оквиром као и потребне
земљане и путарске радове за постављање сливника. Растојање од
реципијентног канала износи 2,20м.
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Обрачун се врши по комаду

kom

1,00

2

Хидро проба потисних деоница
цевовода пумпне станице након
монтаже пумпи. Пробни притисак је
радни притисак плус 50%. О хидро
проби направиит записник који ће
потписати одговорни извожач и
надзорни орган машинских радова.

пау
ш.

1,00

3

Пробни рад постројења. Направити
записник о пробном раду.

пау
ш.

1,00
УКУПНО ПОЗ 5:

6.

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

1

Израда пројекта изведеног стања
хидромашинске опреме. Пројекат
испоручити у три укоричена
примерка у папирној форми и у
дигиталној форми.

пау
ш.

1,00

УКУПНО ПОЗ 6:

Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХИДРОМАШИНСКИХ РАДОВА НА ЦРПНОЈ СТАНИЦИ
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
ФАЗОНСКИ КОМАДИ, АРМАТУРЕ И ЦЕВИ
УТОПНИ ЦРПНИ АГРЕГАТИ
ОСТАЛИ РАДОВИ
ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА
Накнадни радови у износу од 5% од збира позиција 1 до 5.
Б. УКУПНО ХИДРОМАШИНСКИ РАДОВИ НА ЦРПНОЈ СТАНИЦИ (Σ 1-7)
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ПРЕДМЕР РАДОВА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АТМОСФЕРСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛИВА ДУНАВСКЕ УЛИЦЕ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У
УЛИЦИ ДУНАВСКОЈ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Ц. ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ЦРПНОЈ СТАНИЦИ
позиције предмера и предрачуна подразу-мевају набавку, испоруку и
монтажу са галванским повезивањима опреме, мате-ријала и уређаја.
Такође, подразумева се израда и импементација апликативних софтвера.
као и реализација неопходних, пратећих услуга.

по
з.

опис предмета набавке са
техничким карактеристикама

јед.
мер
е

колич
ина

А

Земљани радови

1

Ископ и затрпавање, са
набијањем у слојевима од по
0,2m рова попречних димензија
0,8x0,4m (дуб.x шир.) у земљи
2. и 3. категорије.
Напомена:
Дубина се односи на коначну
коту терена.

m

40

2

ситан и неспецифициран
материјал и рад

пауш
ал

1

А

Укупно: земљани радови

Б

Расклопни блок пумпне станице +RBPS

јед. цена
без ПДВ
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1

Набавка, испорука и монтажа
слoбoднoстojeћег рaсклoпног
блoка +RBPS oд стаклом
ојачаног полиестера, са двоје
спољних и двоје унутрашњих
врата, постољем и кровом,
окапницом против кише.
димeнзиja 1500x1250x420mm
(ВxШxД); мин. IP65, Himel PLA
15124 или еквивалент;
комплет чине:
-окапница (сл. Himel или
еквивалент)
-монтажна полиестерска плоча
у комаду,
-полиестерско припадајуће
постоље: 1250x420mm (сл.
Himel или еквивалент),
-двоје унутрашњих врата са
комплетним прибором за
ношење и забрављивање (сл.
PIPLA 155+PIPLA 157; Himel
или еквивалент)
-припадајући држач спољних
врата (Himel или
еквивалентно),
-брава са ручицом типа
EBM/PLA Himel или еквивалент
(комада 2)
-уметак са полуцилиндричним
кључем (информација следи од
инвеститора), за
специфицирану браву, сл.типу
TLR/OLN
уграђује и галвански повезује
следећа опрема:

ком.

2
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2

преклопна трополна енергетска
склопка (1-0-2) следећих
карактеристика:
-број полова: 3
-називни напон: 690VAC
-називна јачина ел. струје: 160А
-монтажа на монтажну плочу,
-продужни погон са ручицом на
унутрашњим вратима
(Sirco или еквивалентно)

ком.

1

3

трополни искључивач са
нисконапонским
високоучинским осигурачима
следећих карактеристика:
-број полова: 3
-називни напон: 500VAC,
-називна јачина ел. струје:
160А,
-монтажа на монтажну плочу.
-произвођач: Wohner, Capus
EasyUse или еквивалентно.
Напомена:
-подразумева се комплет са
припадајућим NV 160A gG
осигурачима и 3 резервна
осигурача..

ком.

2

4

прeнaпoнскa зaштитa (класа I
за TNС разводни систем,
нaзивни фaзни нaпoн 230VAC;
oдвoднa мoћ ццa 25kA зa
стaндaрдни тaлaс прeнaпoнa
10/350μS;(сл. OBO Bettermann,
Protec BC TNC 275/25 Schrack
или еквивалент)

ком.

1

5

трополни НН растављач са NV
осигурачима
(Wohner:QUADRON
CrossLinkBreaker или
еквивалент) gG 63A, 100kA.
Монтажа на монтажну плочу (за
одводник пренапона, општа
потрошња)

ком.

2
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6

уградни аналогни инструмент:
1. волтметар 0-500VAC
(96x96mm)
2. aмпeрмeтaр сa мeким
гвoжђeм
Imax=5 A, скала
I=50A, класа тачности 1,5; снага
2,5VA (72x72mm), Schrack ики
еквивалент

ком.

1

кoм.

4

7

релеј за надзор фазних напона
(редослед, нестанак,
асиметрија са могућношћу
подешавања), слично типу
UR5P3011 Schrack или
еквивалент

ком.

1

8

свeтиљкa сa флуoрeсцeнтнoм
цeви 18W/230V, 50Hz; IP55.
Унутрашње осветљење
расклопног блока, сл. Schrack,
Rittal, Himel...или еквивалент.

кoм.

2

9

грејач за догревање
расклопног блока:
1~50Hz 230V, 45W, 1050С (сл.
Schrack, Rittal, Himel. Или
еквивалент..).
Напомена:
монтажа грејача у доњим
зонама рас-клопног блока,
термостат се монтира у
средњој зони расклопног блока.

ком.

2

10

сoбни тeрмoстaт 0-30oC (сл.
Schrack, Himel,…или
еквивалент)

кoм.

1
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11

трополна енергетска склопка
(0-1) следећих карактеристика:
-број полова: 3
-називни напон: 690VAC
-називна јачина ел. струје: 63А
-монтажа на монтажну плочу,
-продужни погон са ручицом на
унутрашњим вратима
(Sirco или еквивалентно; општа
потрошња)

ком.

1

12

бакарна компактна
четверополна сабирница (L1,
L2, L3, N) у изолованом
кућишту, термичке струје160А
са цца 6 извода по шини, полу.
Прикључак за мин. 35mm2.
Монтажа на монтажну плочу.
Произвођач Schrack или
еквивалент

ком.

2

13

бакарна сабирница (PE)
25x4mm постављена на
аралдитне носаче у сваком
расклопном блоку-пољу. На
сабирници извести довољан
број прикључака.

m

3

14

заштитни уређај диференцијалне струје (струјна заштитна склопка);
(Siemens, ABB, Schrack,…или еквивалент):
1. 25А/0,03A (четворополни;
ком.
2
трофазне прикључнице)
2. 16А/0,5A (четворополна;
ком.
1
спољно ел. осветљење)
3. C16А/0,03A ( двополни; аут.
ком.
2
осигурач + струјна заштитна
склопка (монофазне
прикључнице)

15

аутoмaтски инстaлциoни прeкидaч (oси-гурaч), комбиновани са заштитним
уређајен диференцијалне струје (Минeл Бгд, АВВ, Siemens, Schrack,
Schneider…или еквивалент);
1. C32A, 3p, 6kA (УКО-УТО)

кoм.

1
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2. C16A,3p,6kA (3~
прикључнице)
3. B16A, 6kA (резерва)
4. B10A, 6kА (командни
трансформатори 50VA,
резерва)
5. B6A, 2p, 6kА (управљање,
PLC)
6. B6A, 6kА (управљање,
осветљење ор-мана,
догревање, резерва)
16

кoм.

2

кoм.
кoм.

3
5

кoм.

6

кoм.

40

сервисна прикључница, PVC, IP55:
1. монофазна, 230V, 16A
кoм.
(монтажа у унутрашњости
расклопног блока)
2. трофазна 400V, 16A (са
кoм.
супротним редоследом фаза;
монтажа у унутрашњости
расклопног блока)
3. трофазна индустријска,
кoм.
петополна, 400V, 32A (УКОУТО. Монтажа у унутрашњости
расклопног блока)
4. трoфaзнa, индустриjскa,
кoм.
пeтoпoлнa 125A, 400V ткзв.
УКО-УТО, зa aгрeгaт или
интервентни прикључак.
Напомена:
прикључница је ткзв. мушка

2

2

1

1

17

уклопни часовник са годишњим
програмом уклапања ел.
осветљења по астроном-ском
календару; 230V, 50Hz, са
релејним безнапонским
контактом мин. 6А, 230V, тип:
MS1 A произвођача ЕНЕЛ Бгд
или еквивалент.
Један комад је резервни.

ком.

2

18

мини трополни кoнтaктoр:
електромагнет: 50Hz, 230V,
енергетски контакти: 6А, 440V.

кoм.

1
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(спољно електрично
осветљење)

19

грeбeнaстa склoпкa:
1. 4G25-10U (3~ прикључнице)
2. 4G16-90U (1~ прикључнице;
унутрашње ел. осветљење
блокова)
3. 4G10-66U (волтметарска
преклопка)
4. 4G16-51U (спољно ел.
осветљење)
5. 4G16-124U (режим рада
пумпног агрегата)
6. 4G16-91U (управљачко
комуникациона опрема,
акумулаторска батерија)

кoм.
кoм.

2
3

кoм.

1

кoм.

1

кoм.

4

кoм.

2

20

компактни прекидач за ел.
мотор пумпног агерегата,
трополни, 400V, 50Hz, са
подесивим магнетним (Ik=814xIn) и термичким (It=0,6-1xIn)
окидачем.
називна механичка снага
мотора:Pn=15kW
називнa струјa мотора:
In=30A,
електромоторни погон:
АС3,
прекидна моћ:
25kА,
помоћни контакти:
2x NO,
(Schrack, Schneider, ABB,...или
еквивалент)

ком.

4

21

струјни мерни трансформатор
преносног односа 50/5A, класе
тачности 3, привидне снаге
3VA.

ком.

4
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22

струјни мерни трансформатор
преносног односа 100/1A, класе
тачности 3, привидне снаге
3VA.

ком.

2

23

контактор за ел. мотор излазне
снаге 15kW (In=30A), AC3; 400V,
50Hz
енергетски контакти:
3NO,
50А, 50Hz,
помоћни, додатни контакти:
4xNO, 6A
eлектромагнет:
50Hz 230V.
тип контактора:
LSD25033 произвођача
Schrack, или еквивалент

ком.

4

24

компактни прекидач за
кондензаторску батерију;
трополни, 400V, 50Hz, са
магнетним (Iк≈15In) и
подесивим термичким
окидачем (It=0,6-1xIn).
називна снага батерије:
Qn=5kVAr
називнa струјa батерије:
In=7,2A,
термичка струја подешавања:
10,8А
електромоторни погон:
АС3,
прекидна моћ:
25kА
помоћни контакти:
1x
NO, 1xNC
(Schrack, Schneider, ABB,...или
еквивалент)

ком.

4
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25

контактор за кондензаторску
батерију, трополни, AC3; 400V,
50Hz
називна снага батерије:
Qn=12,5kVAr
помоћним контакт
1xNO, 6A 250V,
eлектромагнет:
50Hz 230V.
тип контактора:
LSKD17B3 произвођача
Schrack, или еквивалент

ком.

4

26

трофазна кондензаторска
батерија са отпорницима за
пражњење: Q=5kVAR, 400V,
50Hz, тип LKT 5-400-DL
premium capacitors,
произвођача FRACO или
еквивалент.

ком

4

27

уградни инструмент:
1. aмпeрмeтaр сa меким
гвoжђeм; прикључен на струјни
трансформатор 50/5A, скала
50/100A, класа тачности 1,5;
снага 1,5VA, димензије
72x72mm, уградња на врата
расклопног блока, прибор за
монтажу на врата; произвођач
Schrack или еквивалент.

кoм.

4

кoм.

4

кoм.

5

ком.

4

28

29

трансформатор за:
1.командни нaпoн и
сигнализацију: 230±5%/230V;
50VA
2.командни нaпoн (заштита
агрегата и нивостати):
230±5%/24V; 30VA
тастер Φ22,5mm:
1. равни, црвени са једним
мирним-исклопним контактом
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(01).(исклоп агрегата у
ручном режиму)
2. равни, зелени са једним
радним-уклопним контактом
(10). (уклоп агрегата у ручном
режиму)
3. равни, црни са четири
уклопна контакта
(40). (тест сигнализације)
4. равни, црни са једним
уклопним кон-тактом
(10). (нивостати; симулација
активног стања)
5. равни, црни са два исклопна
контакта (02). (ресет модема)

ком.

4

ком.

1

ком.

1

ком.

1

30

противпровални магнетни (reed
relay) или механички сензор
(мин. IP55). Монтажа са
унутрашње стране на спољна
врата расклопних блокова
+RBPS и +RBP.

ком.

4

31

заштитни релеј за пумпни
агрегат (контрола температуре
и продора воде у кућиште
агрегата); тип MiniCAS II (Flyght;
24V AC/DC или еквивалент).
Напомена:
релеј је компатибилан пумпном
агрегату

ком.

4

32

APP 541 Flyght или еквивалент;
даљинска управљачка
јединица за канализационе
пумпне станице са
комуникационим модулом.
Контролер подржава контролу
рада 4 пумпна агрегата.
Напомена:
подразумева се и испорука
ткзв. LAN кабла са
припадајућим конекторима као
и кабела са .RS232

ком.

1

29
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прикључцима.

33

MIO 501, 100-240VAC Flyght
или еквивалент, улазно-излазни
модул даљинске управљачке
јединице за канализационе
пумпне станице

ком.

1

34

GPRS/GSM модем за
комуникацију са командним
центром GSM900/1800,
напајање 24VDC (SPIDER SA)
SA-G+ QUAD-BAND.или
еквивалент

ком.

1

35

вишенаменска диск антена за
GPRS/GSM модем RG-316FLYGT или еквивалент

ком.

1

36

батерије помоћног напајања
24V (Battery backup unit
еквивалентан са powersonic
PS1221 12V, 2,1 Ah)

ком.

1

37

минијатурни релеј са са
четири преклопна контакта и
припадајућим подножјем за
монтажу на DIN шину.
електромагнет: 230VAC.
контакт 6А, 250V.
сл. типу PT580730 Schrack или
еквивалент

ком.

16
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38

минијатурни релеј са са
четири преклопна контакта и
припадајућим подножјем за
монтажу на DIN шину.
електромагнет: 24VDC.
контакт 6А, 250V.
сл. типу PT570024 Schrack или
еквивалент

ком.

5

39

минијатурни релеј са са
четири преклопна контакта и
припадајућим подножјем за
монтажу на DIN шину.
електромагнет: 24VAC.
контакт 6А, 250V.
сл. типу PT570524 Schrack или
еквивалент

ком.

4

40

LED заштитни модул: боја
зелена
6-24VAC/DC (сл. YMLGA024
Schrack или еквивалент)

ком.

7

41

LED заштитни модул: боја
црвена
6-24VAC/DC (сл. YMLRA024
Schrack)

ком.

2

42

LED заштитни модул: боја
зелена
110-230VAC (сл. YMLGW230
Schrack)

ком.

16

43

мултифункционални временски
релеј.
излазни контакт: један
преклопни безнапонски, 8А,
250VAC.
напајање: 12 до 240V AC/DC.
подручје подешавања времена:
50mS до 100 касова.
Сличан типу ZRS5000
произвођача Schrack или
еквивалент.

ком.

6

99 /109

Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад
ј.н.в.в.- бр.28/13-С отворени поступак – Дунавска улица“

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

44

двовременски асиметрични
мултифункцијски трепћући
релеј:
излазни контакт: два
преклопна безнапонска 8А,
250VAC,
напајање: 12 до 240V AC/DC.
подручје подешавања времена:
50mS до 100 часова.
(ресет модема)
Сличан типу ZRS5B0025
произвођача Schrack или
еквивалент.

45

набава, испорука и монтажа редних-струјни стезаљки са опружним стезањем
проводника и комплетним осталим прибором (крајњи држачи, одвојне
плочице, DIN 30mm шина и сл.) Произвођач Fenix contacts или еквивалент
Напомена:
узета у обзир и резерва.
1. VS16mm2
ком.
30
2. VS4mm2
ком.
20
2
3. VS2,5mm
ком.
30

46

одводник пренапона Un/Uc =
230/250V , In=2,5kA , Imax=7kA,
сличан типу VF230 OBO
BETTERMAN.или еквивалент

47

топљиви брзи минијатурни-стаклени осигурач са подножјем (24VDC):
Монтажа на DIN шину.
Напомена:
узета у обзир и резерва
1. 2А, (струјни круг
кoм.
6
акумулатора и исправљача)
2. 1,1А, (напајање APP 541)
кoм.
4
3. 0,5А, (напајање GSM
кoм.
20
модема, остало)

48

сигнална светиљка; 230V, 50Hz, Ø22,5mm (светлећа лед диода; тип: сл. RMQ
Titan, Schrack)
1. бела (рад: пумпе, конд.
батерије, хидр. постројење)
2. црвена (испад: пумпе, конд.
батерије)

ком.

ком.

1

1

ком.

8

ком.

8
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3. зелена (припрема: пумпе)

ком.

8

49

механички бројач ефективних
сати рада агрегата, 230VAC

ком.

4

50

механички бројач маневара
расклопне опреме, 230VAC

ком.

4

51

помоћни контактор:
електромагнет: 50Hz, 230V,
контакти: 6А, 250V. (40+20),
шест радних,
(тест сигналних сијалица)

кoм.

4

52

пластични џеп за шеме А4
формата (самолепљујући за
монтажу на врата ормана)

ком.

1

53

нивостат (регулатор нивоа)
типа Flygt ENM-10 са
преклопним контактом и 13m
кабла или еквивалент
Напомена:
један нивостат је резервни

ком.

3

54

хидростатичка сонда типа LTU
701, са припадајућом
пренапонском заштитом; Flyght
или еквивалент
Напомена:
једна сонда је резервна

ком.

2

55

тег масе цца 3kg израђен од
бетона за потребе фиксирања
нивостата (договор са
надзорним органом)

ком.

1

56

пластифицирана сајла ф4mm
са прибором за увезивање.

m

10
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57

ситан и не специфициран
материјал и рад (одговарајући
спојни проводници, завртњеви,
подлошке, уводнице, редне
стезаљке, DIN 30mm шина,
пертинаксна изолациона плоча,
PVC канали ткзв. ПОК канали,
PVC изолациона трака,
натписне плочице и сл...).
Напомена:
водити рачуна о одговарајућим
пресецима и боји изолације
употребљених провод-ника

пауш
ал

Б

Укупно: расклопни блок пумпне станице +RBPS

В

Помоћни расклопни блок +RBP; кабловски водови; изједначење ел.
потенцијала металних маса, спољно ел. осветљење

1

Набавка, испорука и монтажа
слoбoднo-стojeћег рaсклoпног
блoка (+RBP) oд стаклом
ојачаног полиестера, са једним
спољним вратима и окапницом
против кише. Произвођач Himel
или еквивалент.
Димeнзиja 750x750x320mm
(ВxШxД); IP66;
Напомена:
у комплету се налазе:
-монтажна полиестерска
плоча,
-окапница,
-постоље од полиестера сл.
типу ZHPLA53,
-брава са ручицом сл типу
EBM/PLA (комада 1)
-уметак са полуцилиндричним
кључем (информација следи од
инвеститора), за
специфицирану браву , сл.типу
TLR/OLN

ком.

1

1
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уграђује и галвански повезује
следећа опрема:

2

набава, испорука и монтажа редних-струјни стезаљки са опружним стезањем
проводника и комплетним осталим прибором (крајњи држачи, одвојне
плочице, DIN 30mm шина и сл.). Произвођач Fenix contacts или еквивалент
Напомена:
узета у обзир резерва.

1. VS4mm2
2. VS2,5mm2

ком.
ком.

20
20

3

бакарна сабирница за PE
(заштитни вод); монтажа на DIN
шину; 15 одвода, 25mm2,
Imax.=63A (сл. Schrack или
еквивалент)

ком.

1

4

противпровални магнетни (reed
relay) или механички сензор
(мин. IP55). Монтажа са
унутрашње стране на спољна
врата расклопних блокова
+RBPS и +RBP.

ком.

1
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5

кабловски водови, проводници (постављање у PVC цеви Φ110mm између
+RBPS и +RBP, дужина цца 5m; у ретензионом базену, изједначење ел.
потенцеијала):
1. PP00 4x16mm2 (између
+RBPS и +RBP; ел. мотори)
2. PP00 3x1,5mm2 (између
+RBPS и +RBP; заштита
мотора, нивостати, сонда)
3. PP00 5x1,5mm2 (спољно ел.
осветљење)
4. P/Y 35mm2 (ретензиони
базен, изједначење ел.
потенцијала)

m

30

m

50

m

20

m

30

6

Набавка, испорука и монтажа
зупчасте подлошке (М12,
М16,...) и црвене фарбе за
израду и обележавање
галванског споја на великим
металним масама (цеви,
фазонски комади,
затварачи,...).

ком.

50

7

Галванско повезивање великих
металних маса са PE
сабирницом у расклопном
блоку +RBP (P/Y35mm2, из
позиције В5.4). Комплет са
кабловским и машинским
радом и прибором.

пауш
ал

1

8

израда бетонског темеља за
монтажу стуба спољног ел.
осветљења. Темељ је
димензије цца 50x50x60cm.
Кроз средину темеља
поставити PVC цев Φ60mm за
увод напојног вода.
Напомена:
-бетон МБ20
-подразумева се комплетан
посао са ископом,
бетонирањем, постављањем

ком.

2
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стуба и галванским
повезивањем.

9

испорука и монтажа на темељ
типског, атестираног стуба
спољног ел. осветљења. Стуб
је челичниви висине 4m, са
отвором и прикључном плочом
са припадајућим осигурачем,
анкерном почом и шаблоном.

ком.

2

10

Набавка, испорука и монтажа
са галванским повезивањем
светиљке за спољну монтажу
сличне типу PIANO 2 (MinelSchreder, Бгд; IP66) са
комплетном од 96 LED диода и
комплетним прибором за
монтажу на стуб.

ком.

2

11

Набавка, испорука и полагање
Cu 35mm2 ужета у већ
припремљен ров (дубина
полагања 0,8m; видети
позиције земљани радови).
Уземљивач поставити около
пумпне станице на цца 2m и
расклопних блокова. Уже
галвански повезати са PE
сабирницом +RBPS и +RBP.
Обрачун по дужном метру
положеног ужета.
Напомена, галвански повезати
на уже:
-стубове спољног ел.
осветљења,
- челичну арматуру (темељни
уземљивач) армиранобетонске
конструкције ретензионог

m

50
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базена на минимално два
диагонална места

12

ситан и не специфициран
материјал и рад (одговарајући
спојни проводници, кабловски
прибор, PVC гибљиве цеви,
завртњеви, подлошке,
уводнице, DIN 30mm шина,
пертинаксна изолациона плоча
5mm, 1mm, PVC канали ткзв.
ПОК канали, PVC изолациона
трака, натписне плочице и
сл...).

В

Укупно: помоћни расклопни блок +RBP; кабловски водови; изједначење
ел. потенцијала металних маса, спољно ел. осветљење

Г

пауш
ал

1

Остало

1

Функционално испитивање
рада комп-летног објекта,
пуштање у рад.

пауш
ал

1

2

Прибављање свих
правилником дефи-нисаних
атеста, извештаја о
исправности и усаглашености
изведених радова са важећом
регулативом и позитивном
електротехничком праксом.
Предаја докумантације

пауш
ал

1
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Инвеститору

3

Довођење у првобитно
технички исправно стање
евентуалних, грађевинскозанатских оштећења на објекту
насталих приликом извођења
електротехничких радова.

пауш
ал

1

4

По завршетку радова
Инвеститору предати геодетски
снимак кабловских водова у тлу
са свим детаљима неопходним
за каснију експлоатацију.
Уношење у катастар.

пауш
ал

1

5

обука радника службе
одржавања за коришћење
примењених софтвера.

пауш
ал

1

Г

Укупно: остало

1

Израда и предаја Инвеститору
пауш
ауторизованог пројекта
ал
изведеног стања (општи део,
техн. опис, алгоритам рада
објекта са свим детаљима,
шеме, предмер) и то:
у форми CD-а у ACAD 2007 dwg
формату, у папирној форми у 5
тврдо укоричених примерака

1

Д

Укупно: Пројекат изведеног стања

Д

Пројекат изведеног стања

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Ц. ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ЦРПНОЈ СТАНИЦИ
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А
Б

Земљани радови
Расклопни блок пумпне станице +RBPS

В

Помоћни расклопни блок +RBP; кабловски водови; изједначење ел.
потенцијала металних маса, спољно ел. осветљење

Г
Д

Остало
Пројекат изведеног стања
непредвиђени радови 5% од Σ(А-Г):
УКУПНО: Σ(А-Д)
СЛОВИМА:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АТМОСФЕРСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЛИВА ДУНАВСКЕ УЛИЦЕ И ЦРПНЕ
СТАНИЦЕ У УЛИЦИ ДУНАВСКОЈ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

А. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂ.ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Б. УКУПНО ХИДРОМАШИНСКИ РАДОВИ НА ЦРПНОЈ СТАНИЦИ
Ц. УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ЦРПНОЈ СТАНИЦИ
УКУПНО А+Б+Ц:
(без Пдв-а)

Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.

_____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 11.ПОТВРДА
Назив наручиоца /
инвеститора
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
Овлашћено лице за
заступање
којом у складу са чланом 77. став 2. тачка 2. (2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12) потврђујемо да нам је
______________________________________________________________________
(називи и седиште извођача)
у периоду од _________. године до _________. године квалитетно и у року извршио испоруку и
уградњу хидромашинске опреме за црпну станице сличног типа која је предмет јавне набавке
(__________л/сек).
Укупна вредност испоручене и уграђене хидромашинске опреме за црпне станице __________
на основу Уговора / рачуна бр. ____________ од датума ___________
је износила
______________ динара без ПДВ.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у
поступку јавне набавке Извођење радова на изградњи атмосферске канализације слива
Дунавске улице и црпне станице у улици Дунавској у Сремској Каменици за потребе
Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад (ј.н.в.в.бр. 28/13-С за коју је позив објављен на
Порталу јавни набавки дана 28.10.2013. године и у друге сврхе се не може користити.
Место:__________________
Датум:__________________
Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,
Наручилац/Инвеститор
____________________
(име и презиме овлашћеног лица)
____________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Број:________(наручиоца)
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Дана:_________
ОБРАЗАЦ БР.12-

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Којом се потврђује да је понуђач ____________________________________________
(пун назив понуђача, адреса и седиште) дана _______________ извршио увид и обишао
место на којем ће се изводити радови на изградњи атмосферске канализације слива
Дунавске улице и црпне станице у улици Дунавској у Сремској Каменици, јавна набавка
број 28/13-С, и стекао увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.
Такође, понуђач изјављује да је упознат са свим условима извршења посла, и да они не
могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Представник понуђача који је извршио обилазак:
___________________________
(име и презиме)
______________________________
(потпис)
М.П.

Представник наручиоца:
_______________________
(име и презиме)
_________________________________
(потпис)
М.П.
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