ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број:
Датум:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
Услуге надзора од стране надзорног органа односно Главног надзорног инжењера
(CE) и Заменика Главног надзорног инжењера (DCE) у складу са FIDIC Жуте
књиге, FIDIC Црвене књиге и PRAG правилима

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 16/13-С

Укупан број страна: 57
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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: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама («Сл. гласник
РС» бр. 124/12) Мишљење Управе за јавне набавке није достављено у законом
предвиђеном року те у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник
РС» бр. 124/12).
3.
Предмет поступка јавне набавке: Услуге надзора од стране надзорног органа
односно Главног надзорног инжењера (CE) и Заменика Главног надзорног инжењера
(DCE) у складу са FIDIC Жуте књиге, FIDIC Црвене књиге и PRAG правилима
4.

Резервисана набавка: не

5.
Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
6.
Контакт: Лескур Дејан, телефон 021 488-33-35, адреса електронске поште
dejan.leskur@vikns.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуге
надзора од стране надзорног органа односно Главног надзорног инжењера (CE) и
Заменика Главног надзорног инжењера (DCE) у складу са FIDIC Жуте књиге, FIDIC
Црвене књиге и PRAG правилима, назив услуге праћења и надзора, ознака 71700000
2.

Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема

3.

Подаци о оквирном споразуму: нема
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора
о јавној набавци.
Предмет набавке су услуге надзора од стране надзорног органа односно Главног
надзорног инжењера (CE) и Заменика Главног надзорног инжењера у складу са
правилима FIDIC Жуте књиге, FIDIC Црвене књиге и у складу са PRAG правилима
над спровођењем три уговора и то:
− два уговора о извођењу радова и то уговора о Изградњи и реконструкција
примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2", уговорен у складу
са правилима FIDIC Црвене књиге и уговора на реконструкцији постројења за
прераду воде за пиће Штранд", уговорен у складу са правилима FIDIC Жуте
књиге и
− једног уговора о испоруци добара за изградњу и реконструкцију примарне
канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2, Испорука цеви од
нодуларнога лива и фазонских комада", уговорен у складу са PRAG-ом (која
ознака значи Европска комисија – Практични водич за поступке закључивања
уговора за екстерне активности Европске уније) Уговором о испоруци добара.
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.
На предметну јавну набавку ће се примењивати одредбе:
− Закон о јавним набавкама;
− Правила FIDIC (Међунардни савез инжењера консултаната) црвене и жуте књиге
− Одредбе практичног водича за поступке закључивања уговора за екстерне
активности Европске уније (PRAG),
− Закон о облигационим односима;
− Закон о планирању и изградњи објеката;
− Закон о заштити природе;
− Закон о безбедности и здрављу на раду;
− Закон о заштити од пожара;
− Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама;
− Прописи и нормативи везани за услуге која су предмет јавне набавке.
У пружању услуге Надзора не смеју се предузимати имовинско-правне обавезе
инвеститора односно не могу се мењати одредбе Уговора о извођењу радова, односно
његов предмет дефинисан уговорима о извођењу радова, уговором о испоруци добара и
цену.
Понуђена услуга надзора мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца,
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важећим стандардима и задатим карактеристикама из ове конкурсне документације, као
и општепознатим правилима грађевинарства и правилима струке и професионалних
обичаја.
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.
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.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног
отварања понуда.
3.3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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,,
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21000 Нови Сад ул. Масарикова бр.17.
са назнаком:
„Понуда за преговарачки поступак 16/13-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.
Понуђач понуду може поднети само самостално имајући у виду да је позив за
подношење понуде упућен у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама.
3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном
облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено,
означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на
коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за
преговарачки поступак 16/13-С – НЕ ОТВАРАТИ".
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда
се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за
подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће
наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.
3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 20.08.2013.
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 вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Благовремено достављена понуда биће јавно комисијски отворена у просторијама
Наручиоца, дана 20.08.2013. године са почетком у 12:30 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.
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3.8. 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.
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
за подношење и објави обавештењ о продужењу рока за подношење понуда.
3.9. 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, на приложеном Обрасцу понуде.
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
предвиђен следећим ставом ове тачке:
−
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.- Изјава понуђача о финансијској
гаранцији
−
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Образац трошкова припреме понуде
−
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава понуђача о независној
понуди,
−
потписан и оверен Образац бр. 7.- Опис посла.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених
информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног
знања, Наручилац ће одбити као неосноване.
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3.10. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду,
одбије неприхватљиву понуду.
3.11.
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 бр. 16/13-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 dejan.leskur@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
3.12. ЦЕНА
Цене у понуди изразити у динарима без пдв-а као цену једног инжењер дана за Главног
надзорног инжењера и једног Заменика Главног надзорног инжењера.
У Обрасцу понуде исказати укупан збир јединичних цена из понуде. Исти ће служити
само приликом примене критеријума,,најнижа понуђена цена“, а уговор са понуђачем
чија понуда буде оцењена као најповољнија ће се закључити на износ процењене
вредности предметне јавне набавке и износе јединичних цена датих у понуди,
Понуђене јединичне цене једног дана су фиксне и исте ће важити за сво време трајања
уговора и исте у себи морају да садржи све евентуалне трошкове везане за извршење
предметне јавне набавке.
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.
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3.13. НАЧИН ПЛАЋАЊА
−
−

−

није дозвољено тражење авансног вида плаћања,
рок плаћања не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана рачунајући од
дана пријема фактуре – рачуна која фактура ће се испоставити након оверавања
достављене Листе временског ангажовања (Time Sheet) коју оверава Наручилац,
начин плаћања - налогом за пренос.

3.14. РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Рок пружања услуге надзора је 12 месеци и исти почиње да тече даном потписвања
уговора.
3.15. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изабрани понуђач је у обавези, у тренутку закључења уговора, да Наручиоцу поднесе
две регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем за њихово попуњавање
на износ од 10% процењене вредности јавне набаке (од 6.000.000 динара) и овереном
копијом картона депонованих потписа, на име гаранције за добро извршење посла.
Исте ће бити враћене понуђачу у року од 8 дана од дана истека свих уговорених
обавеза.
Депоновани потпис од стране пословне банке неће бити старији од 30 дана од дана
предаје менице.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о
ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл.
гласник РС бр. 56/11) Народне Банке Србије.
У вези са овим понуђач у понуди подноси одговарајућу изјаву која је дата у Обрасцу бр.
4.- конкурсне документације.
3.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена
цена”.
3.17. 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, , у складу са чланом 93. Закона.
3.18. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
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3.19. 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.
3.20. 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 означени као поверљиви.
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.
3.21. 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.
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3.22. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.
Понуђач није у обавези да дати Модел уговора попуњава, потписује и оверава и
доставља у понуди.
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен
Уговор о јавној набавци.
3.23. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.24. 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 109. Закона.
3.25. 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. 16/13-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. 16/13-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
Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку
јавне набавке и то:
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;
3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења, 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 упућивања позива за подношење понуда)
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
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(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
Испуњенст наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
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, 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 упућивања 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 непоходним финансијским капацитетом и то да:
• остварени приходи у претходне три године (2010, 2011. и 2012) у износу већем од
6 милиона динара
као доказ испуњености овог услова потребно је доставити
• биланс успеха за 2010, 2011. и 2012. годину
2.- да располаже довољним техничким капацитетом и то да:
• два рачунара са припадајућим штамачима
• један апарат за формирање фото-документације
као доказ испуњености овог услова потребно је доставити
• Изјаву подносиоца понуде да располаже траженим техничким капацитетом
3.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то да:
• једно лице за позицију Главног надзорног инжењера (CE) који мора поседовати
следеће квалификације и професионално искуство:
- Универзитетска диплома из области грађевинарства - одсек хидротехнике и
мастер,
- Добро писмено и усмено знање енглеског језика,
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-

•
-

Познавање програма MS Office,
Најмање 10 година професионалног искуства у пројектовању грађевинских
објеката из области хидротехнике
Искуство у PRAG процедурама и FIDIC Инжењера на најмање два пројекта
сличне природе – комуналне инфраструктуре,
Искуство у надзору/праћењу пројекта изградње водоводних,канализационих и
других хидротехничких објеката,
Услови који се односе на лиценце неопходне за спровођење дужности Надзорног
инжењера: грађевински инжењер, одсек хидротехника, лиценца број 314 и 414.
једно лице за позицију Заменика Главног надзорног инжењера (DCE) који мора
поседовати следеће квалификације и професионалног искуства:
Универзитетска диплома из области грађевинарства, мастер,
Добро писмено и усмено знање енглеског језика,
Познавање програма MS Office
Најмање 10 година професионалног искуства у пројектовању инфраструктурних
објеката,
Искуство у Контроли квалитета и спровођењу мера Безбедности и заштите на
раду и заштиту животне средине према прописима EUD
Искуство у PRAG процедури члан тима FIDIC Инжењера на најмање два
пројекта сличне природе - инфраструктуре,
Искуство у надзору/праћењу пројекта изградње грађевинских објеката,
Услови који се односе на лиценце неопходне за спровођење дужности Надзорног
инжењера: грађевински инжењер, лиценца број 310 или 311, ili 314

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:
• Изјаву подносиоца понуде да испуњава прописане услове
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању своје понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да 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.

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.
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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.
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.

14 / 57
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ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ
И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Одмах по спроведеном поступку отварања понуда спровешће се поступак
преговарања.
Пре поступка преговарања овлашћени представник понуђача, предаје Комисији
за јавну набавку писано овлашћење понуђача, којим се овлашћује да може преговарати
о елементима који су предмет преговарања, издато на меморандуму понуђача, заведено
и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Елемент о којем ће се преговарати је понуђена цена - јединичне цене.
Понуђена цена као елемент по којом ће се преговарати, не може бити већа од
упоредиве тржишне цене.
Само преговарање ће се спровести на следећи начин: представнику понуђача, за
којега је предато овлашћење за преговарање, ће бити дата могућност да се усмено
изјасни о елементу за преговарање.
Са овлашћеним представником понуђача ће се преговарати све док исти не
понуди своју коначну цену.
Вредновање понуде за понуђача који је доставио прихватљиву понуду, а не
учествује у поступку преговарања, извршиће се на основу понуђене цене из достављене
писане понуде – Обрасца понуде (Образац број 3.).
О поступку преговарања води се Записник о преговарању.
По окончаном поступку преговарања понуђач ће Наручиоцу, у складу са
резултатима преговора, у року који одреди Наручилац доставити:
−
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда.
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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:
бр.рачуна:

6.- Пословна банка:

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

Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
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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 понуђача

ИЗЈАВЉУЈЕМО
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 БР. ЈН 16/13-С
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
- 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)
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку број ___/13, упућеног дана
_____________. године, дајемо понуду како следи:
1.

Ред.бр.

Опис предмета набавке

Јединица
мере

Кол.

1

Ангажовање Главног инжењера
надзорног тима

инжењер
дан

1

2

Ангажовање заменика Главног
инжењера надзорног тима

инжењер
дан

1

Јединична цена
(без ПДВ-а)

2.

Начин плаћања:_____________________________________________________

3.

Рок извршења: _______________________________________________________

4.

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда

Понуду дајем:

а) самостално

Место и датум ___________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
________________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.-

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 (Сл.гласник РС бр. 29/13) даје се
следећа:

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

Обавезујемо се:
да ћемо у моменту тренутку закључења уговора предати Наручиоцу:
- као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла две регистроване
бланко соло менице у висини од 10% од процењене вредности набавке са пратећим
меничним овлашћењем за њихово попуњавање и овереном копијом картона
депонованих потписа
Исте ће нам бити враћене у року од 8 дана од дана истека свих уговорених обавеза.
Депоновани потпис од стране пословне банке неће бити старији од 30 дана од дана
предаје менице.
Све менице ће бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о
ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл.
гласник РС бр. 56/11) Народне Банке Србије.

У _______________________ дана ________2013.г.

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.-

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
_____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.-

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо
следећу

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача
ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)

понуду подносимо 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 7.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

OPIS POSLA ZA POTREBE PRUŽANJA USLUGE

Obavljanja nadzora na izvoñenju radova za
· "Izgradnju i rekonstrukciju primarne kanalizacione mreže od ulice Rumenačke
do GC2",
· "Rekonstrukcija postrojenja za preradu vode za piće Štrand"
u svojstvu Fidik Inženjera i
nadzora na isporuci dobara za
· "Izgradnju i rekonstrukciju primarne kanalizacione mreže od ulice Rumenačke
do GC2",
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1 Lista Skraćenica
Naručilac

JKP “Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad (takoñe se navodi kao
Poslodavac u skladu sa FIDIC pravilima i Rukovodilac Projekta u
skladu sa EU PRAG Ugovorom o isporuci dobara/usluga)

Poslodavac

Odgovorno lice koje imenuje Naručilac u skladu sa FIDIC pravilima

Pružalac usluga

Lice koje pruža uslugu obavljanja nadzora nad izvoñenjem radova i
isporukom dobara

EIB

Evropska Investiciona Banka

EUR

valuta Evropske unije evro

FIDIC

Federation International des Ingenieurs Conseils (Meñunarodni savez
inžinjera konsultanata )

PIU

Jednica za implementaciju/Odeljenje za sprovoñenje projekta

PRAG

Praktični vodič za postupke zaključivanja ugovora za eksterne
aktivnosti Evropske Unije

CE

Glavni inženjer nadzornog tima (Chief Engineer)

DCE

Zamenik CE (Deputy CE)

TS

Time Sheet, Praćenje utroška vremena angažovanja

GC

Opšti uslovi tendera (General Conditions)

SC

Specijalni uslovi (Special Conditions)

2. OSNOVNE INFORMACIJE
2.1. Naručilac
Naručilac je:
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
«VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
21000 NOVI SAD, Маsarikova 17
2.2 Relevantne informacije

2.2.1 Investicioni projekat za potrebe vodovoda i
kanalizacije grada Novoga Sada
Ciljevi ovog “Investicionog projekta za potrebe vodovoda i kanalizacije grada Novog Sada”
su sledeći:
Cilj 1: da teritorijalna administrativna jedinica - Grad Novi Sad ispuni uslove propisane
Direktivom EU 98/83/EC koja se odnosi na kvalitet vode za piće (na način na koji je ona
primenjena u srpskom zakonodavstvu) i da usluge u sektoru vodosnabdevanja pruža po
pristupačnim cenama.
Cilj 2: da teritorijalna administrativna jedinica - Grad Novi Sad ispuni uslove propisane
Direktivom EU 91/271/CEE (u meri u kojoj je to moguće s obzirom na postojeća finansijska
ograničenja) koja se odnosi na sakupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (treba
da se unese u srpsko zakonodavstvo) i da usluge u sektoru kanalizacije pruža po
pristupačnim cenama.
Cilj 3: da u skladu sa Direktivom EU 2007/60/EC koja se odnosi na procenu i upravljanje
rizikom od plavljenja (koja treba da se unese u srpsko zakonodavstvo) mere koje su
potrebne za ostvarivanje odgovarajućih ciljeva u oblasti upravljanja rizikom od plavljenja
(naglasak na smanjenju potencijalnih negativnih posledica plavljenja po ljudsko zdravlje,
životnu sredinu, kulturno nasleñe i ekonomsku aktivnost) za teritorijalnu administrativnu
jedinicu – Grad Novi Sad budu u saglasnosti sa merama koje su identifikovane kao
neophodne za ispunjenje ciljeva 1 i 2, i
Cilj 4: da u skladu sa Direktivom EU 2000/60/EC koja predstavlja okvir za aktivnosti
Zajednice u oblasti politike za vode (Okvirna Direktiva o v odama) budu ostvareni ciljevi koji
se odnose na kvalitet vode i povezane mere koje su potrebne za ostvarivanje: opšte zaštite
vodenih eko-sistema, specifične zaštite jedinstvenih i vrednih staništa, zaštite izvora vode za
piće i zaštite vode za kupanje (integrisane na nivou rečnoga sliva) kao i da prethodno
navedene mere na nivou teritorijalne administrativne jedinice – Grad Novi Sad budu u
saglasnosti sa merama koje su identifikovane kao neophodne za ispunjenje ciljeva 1, 2 i 3.

2.2.2 Investicioni projekat za potrebe vodovoda i
kanalizacije grada Novoga Sada (Prioritetni radovi – Grupa
1)
Ključni rezultati Generalnog plana i Studije izvodljivosti sastavljenog za potrebe Investicionog
projekta za potrebe vodovoda i kanalizacije grada Novoga Sada uključuju izmeñu ostalog
“Spisak prioritetnih aktivnosti” koje treba da se sprovedu i “Prioritetne radove” (na način
prikazan u tabeli 1.1 PRIORITETNI RADOVI (Grupa 1): Plan nabavke)
Tabela 1.1 - PRIORITETNI RADOVI (Grupa 1):
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Referentna
nabavka

Predmet nabavke

Tip nabavke

TD1

Izgradnja
i
rekonstrukcija primarne
kanalizacione mreže od
ulice Rumenačke do
GC2

EC
pravila:

Izgradnja
i
rekonstrukcija primarne
kanalizacione mreže od
ulice Rumenačke do
GC2, Isporuka cevi od
nodularnoga
liva
i
fazonskih komada

EC
pravila:

RADOVI

TD2
ISPORUKA
DOBARA

TD3
RАDOVI

TD4
USLUGE

Budžet
(EUR)

PRAG 2.65
miliona

Status

Potpisan
ugovor

Otvoren
meñunarodni
konkurs
PRAG 3.75
miliona

Potpisan
ugovor

Otvoren
meñunarodni
konkurs

Rekonstrukcija
EC
PRAG 9.05
postrojenja za preradu pravila:
miliona
vode za piće Štrand
Otvoren
meñunarodni
konkurs

Potpisan
ugovor

Analiza
stanja
mreže

U pripremnoj
fazi

trenutnog Pravila nabavke 1.0 milion
kanalizacione koja važe u
Republici Srbiji

2.2.3 Kredit Evropske Investicione Banke (EIB)
Evropska Investiciona Banka je stupila u kreditni sporazum (u iznosu od 15 miliona EUR) sa
Republikom Srbijom kao i u propratni Sporazum sa gradom Novim Sadom, u okviru koga će
se sredstva iz kredita Evropske Investicione Banke koristiti za sprovoñenje Investicionog
projekta za potrebe vodovoda i kanalizacije grada Novoga Sada (Prioritetni radovi – Grupa
1).

2.2.4 Instituticionalna / Pravna struktura vezana za
sprovoñenje Investicionog projekta za potrebe vodovoda i
kanalizacije grada Novoga Sada: Prioritetni radovi – Grupa
1
3 CILJEVI UGOVORA I OČEKIVANI REZULTATI
3.1 Cilj ugovora

Cilj ovoga Ugovora o pružanju usluga je:


Izbor Nadzora (i njegovog Zamenika) u svojstvu FIDIC Inženjera na sprovoñenju dva
Ugovora o izvoñenju radova i jednog Ugovora o isporuci dobara, koji treba da se
izvede zasebno, čime će se osigurati kvalitet, pravovremenost i kontrola troškova
kako bi se omogućilo uspešno sprovoñenje Investicionog projekta za potrebe
vodovoda i kanalizacije grada Novoga Sada (prioritetni radovi – Grupa 1);

3.2 Očekivani rezultati koje treba da ostvari Pružalac usluge

Nadzor nad grañevinskim radovima za potrebe dva Ugovora o izvoñenju radova:
Ugovor o izvoñenju radova 1: "Izgradnja i rekonstrukcija primarne kanalizacione mreže od
ulice Rumenačke do GC2", ugovoren u skladu sa pravilima FIDIC Crvene knjige
Ugovor o izvoñenju radova 2: "Rekonstrukcija postrojenja za preradu vode za piće Štrand",
ugovoren u skladu sa pravilima FIDIC žute knjige
i nadzor nad Ugovorom o isporuci dobara:
Ugovor o isporuci dobara 1: "Izgradnja i rekonstrukcija primarne kanalizacione mreže od
ulice Rumenačke do GC2, Isporuka cevi od nodularnoga liva i fazonskih komada", ugovoren
u skladu sa PRAG Ugovorom o isporuci dobara

4 OBIM PRUŽANJA USLUGA
Pružalac usluga će nadzirati u svojstvu FIDIC Inženjera sprovoñenje tri ugovora koji su
dodeljeni odvojeno za potrebe sprovoñenje Projekta (Prioritetni radovi - Grupa 1):
Ugovor o izvoñenju radova 1: "Izgradnja i rekonstrukcija primarne kanalizacione mreže
od ulice Rumenačke do GC2", ugovoren u skladu sa
pravilima FIDIC Crvene knjige
Ugovor o isporuci dobara 1: "Izgradnja i rekonstrukcija primarne kanalizacione mreže od
ulice Rumenačke do GC2, Isporuka cevi od
nodularnoga liva i fazonskih komada", ugovoren u
skladu sa PRAG Ugovorom o isporuci dobara
Ugovor o izvoñenju radova 2: "Rekonstrukcija postrojenja za preradu vode za piće
Štrand", ugovoren u skladu sa pravilima FIDIC žute
knjige
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4.1 Tehnički opis Ugovora o izvoñenju radova i Ugovora o isporuci
dobara:

Ugovor o izvoñenju radova 1:
Ovaj Ugovor za izvoñenje radova je zaključen saglasno FIDIC uslovima za ugovore za
grañevinske i radove vezane za inženjering koje projektuje poslodavac (Crvena knjiga) i
obuhvata sledeće radove:
Izgradnju i rekonstrukciju kanalizacione mreže u centru Grada Novog Sada (cevi od
nodularnog liva prečnika od Ø600-1600mm) u dužini od oko 3,5 km, zajedno sa 51 šahtom,
priključcima na postojeću sekundarnu kanalizaciju, izgradnju oko 250 m nove sekundarne
kanalizacije, zatrpavanje 2,3 km napuštene kanalizacione mreže i podzemnih objekata
(Napomena: Cevi nodularnog liva sa prečnikom izmeñu Ø600 do1600 mm isporučuju drugi
dobavljači).
Isporuku i montažu mehaničkih grubih rešetki, isporuku i montažu 5 stanica za monitoring
otpadnih voda i isporuku opreme za snimanje i monitoring kanalizacione mreže.
Sprovoñenje terenskih geodetskih istraživanja, istraživanja dna Dunava i geotehničke
istražne radove.
Ugovor je potpisan 10. septembra 2012. godine. Rok za završetak radova je 12 meseci od
uvoñenja izvoñača radova u posao. Izvoñač radova još nije uveden u posao.
Ugovor o isporuci dobara 1:
Ovaj Ugovor o isporuci dobara je zaključen saglasno sa Praktičnim uputstvom Evropske
Komisije za sklapanje ugovora za eksterne aktivnosti Evropske Unije i obuhvata sledeće:
Isporuku oko 3,5 kilometara cevi od nodularnog liva (cevi od nodularnog liva prečnika od
Ø600-1600mm) i fazonskih komada za kanalizacionu mrežu u centru grada Novog Sada
Ugovor je potpisan 10. septembra 2012. godine. Rok za isporuku je 16 nedelja od
potpisivanja Ugovora. Avansni račun još uvek nije realizovan, tako da Isporučilac ima pravo
na produženje roka isporuke.
Ugovor o izvoñenju radova 2:
Ovaj Ugovor za izvoñenje radova je zaključen saglasno FIDIC uslovima za ugovore za
postrojenja i po sistemu “ključ u ruke” (Žuta knjiga) i obuhvata sledeće radove:
Rekonstrukciju postrojenja za preradu vode za piće Štrand u Novom Sadu, kapaciteta 1,500
l/s, uključujući izmeñu ostalog:
Dodavanje ozonskog bloka i filtera sa aktivnim ugljem kao metode sekundarnog tretmana,
Izgradnju dodatnog rezervoara pitke vode zapremine 10,000 m3
Ugovor je potpisan 12. septembra 2012. godine. Rok za završetak radova je 24 meseca od
uvoñenja izvoñača radova u posao. Izvoñač radova još nije uveden u posao.

4.2 Pružalac usluge, definisane obaveze i Poslodavac
Pružalac usluge će vršiti nadzor nad sprovoñenjem tri napred navedena Ugovora. Jedan od
ugovora je o isporuci dobara a druga dva su o izvoñenju radova koji su dodeljeni u skladu sa
FIDIC pravilima. Pružalac usluga vrši funkciju „Inženjera“ u skladu sa FIDIC pravilima i
preuzima tom funkcijom propisane obaveze i ovlašćenja Inženjera koja su izmenjena u
sklopu ova dva Ugovora o izvoñenju radova u skladu sa posebnim uslovima ugovora koji su
navedeni u svakom Ugovoru o izvoñenju radova i koje su navedene u dole navedenim
napomenama, dok će u skladu sa FIDIC pravilima Naručilac posebnim aktom imenovati
odgovorno lice koje će se smatrati Poslodavcem.
Napomena: Dužnosti i ovlašćenja „Inženjera“ u sklopu Ugovora o izvoñenju radova će
biti izmenjene u skladu sa posebnim uslovima ugovora na sledeći način:
„Inženjer“ će dobiti posebno odobrenje u pisanoj formi od Poslodavca koje se odnosi na

izvršavanje njegovih dužnosti pre nego što preduzme sledeće aktivnosti:
a) Dogovaranje ili odreñivanje bilo kakvih uslova koji bi izmenili ugovorom dogovorenu cenu;
b) Davanje odobrenja izvoñaču radova da promeni podizvoñača koji je prethodno naveden u
sklopu Ugovora o izvoñenju radova;
c) Dogovaranje ili odreñivanje produženja Vremenskog roka za realizaciju ugovora;
d) Izdavanje administrativne naredbe kojom se menja ugovorom dogovorena cena ili u bilo
kom smislu obim radova, karakter ili kvaliteta radova. Nijedna administrativna naredba neće
biti izdata od strane „Inženjera“ bez prethodne saglasnosti Naručioca bez obzira da li bi ista
dovela do promene u ceni (uključujući promene koje se odnose na izmenu materijala i
dizajna);
e) Izdavanje administrativne naredbe koja se odnosi na upotrebu alternativnih sredstava
/sredstava za nepredviñene situacije;
f) Naložiti / narediti obustavu radova
Poslodavac će u roku od 21 dana od prijema zahteva „Inženjera“ odobriti ili odbaciti taj
zahtev uz obrazloženje za odbijanje.
„Inženjer“ će se postarati da izvoñači radova privedu kraju radove u okviru vremenskoga
perioda, kvaliteta i budžeta odobrenog od strane Naručioca a u skladu sa uslovima
propisanim u okviru ugovora o izvoñenju radova. „Inženjer“ će pružati usluge za potrebe
Naručioca u skladu sa obimom radova predviñenih ovim Ugovorom i sastaviti uz odobrenje
Naručioca programe grañevinskih radova za objekte i uopšteno biti odgovoran za
koordinisanje i administrativne poslove koji se odnose na pitanja vezana za ugovor o
izvoñenju radova.
„Inženjer“ ovim putem prihvata odnos koji se bazira na poverenju i poverljivosti sklopljen
izmeñu „Inženjera“ i Naručioca u sklopu ovoga sporazuma, i dogovore sa Naručiocem koji se
odnose na pružanje najboljih profesionalnih veština i mišljenja. „Inženjer“ se obavezuje da
omogući efikasnu poslovnu administraciju i nadzor kao i da će ulagati svoj profesionalni trud
u svim situacijama na efikasan i ekonomičan način koji je u skladu sa interesima Naručioca.
„Inženjer“ se obavezuje da će omogućiti primerke sve korespondencije izmeñu „Inženjera“ i
Rukovodioca Odeljenja za sprovoñenje projekta.

5 LOGISTIKA I PROCENA VREMENA

5.1. Logistika
Pružalac usluga će imati na raspolaganju neophodne resurse u smislu kadra,
prostora, stručnog znanja, kontakata i pozicije kojom raspolaže Naručilac, a koji su
neophodni za realizaciju navedenih ugovora, posebno istaknuto u delu:
 Službe nadzora (u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji - Službeni
glasnik RS, br. 72/09,81/09) formiranjem nadzornog tima od koordinatora i
terenskih nadzora (prema specijalnostima) koje će imenovati Naručilac


Tima eksperata koje će za potrebe sprovoñenje, kontrole ili konsaltinga, nekog
od tri ugovora imenovati Naručilac na predlog Pružaoca usluga



Tehničkog sekretara (za kompletnu korespodenciju, voñenje arhive i druge
administrativne poslove) na realizaciji svih ugovora



Prevodioca (engleski/srpski) sa ovlašćenjem sudskog tumača

5.2. Datum početka i Period sprovoñenja usluga
Datum početka će odrediti Naručilac a period angažavanja će trajati uporedo sa
periodom izvoñenja radova i periodom probnog rada. Efektivno vreme angažovana
(vreme na osnovu kog će se vršiti obračun angažovanja Pružaoca usluga) pratiće se
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dostavljenom i odobrenom Listom Vremenskog angažovanja (Time Sheet) koju
overava Naručilac.
6 ZAHTEVI
6.1Pozicija Glavnog nadzornog inženjera (CE):
Kvalifikacije i veštine:
- Univerzitetska diploma iz oblasti grañevinarstva - odsek hidrotehnike i mastera,
-Dobro pismeno i usmeno znanje engleskog jezika,
-Poznavanje programa MS Office
Opšte profesionalno iskustvo:
-Najmanje 10 godina profesionalnog iskustva u projektovanju grañevinskih objekata iz
oblasti hidrotehnike,
Specifično profesionalno iskustvo:
-Iskustvo u PRAG procedura i FIDIC Inženjera na najmanje dva projekta slične prirode –
komunalne infrastrukture,
-Iskustvo u nadzoru/praćenju projekta izgradnje vodovodnih, kanalizacionih i drugih
hidrotehničkih objekata,
-Uslovi koji se odnose na licence neophodne za sprovoñenje dužnosti Nadzornog
inženjera: grañevinski inženjer, odsek hidrotehnika, licenca broj 314 i 414.
6.2 Pozicija Zamenika Glavnog nadzornog inženjera (DCE):
Kvalifikacije i veštine:
-Univerzitetska diploma iz oblasti grañevinarstva, mastera,
-Dobro pismeno i usmeno znanje engleskog jezika,
-Poznavanje programa MS Office
Opšte profesionalno iskustvo:
-Najmanje 10 godina profesionalnog iskustva u projektovanju infrastrukturnih objekata,
Specifično profesionalno iskustvo:
-Iskustvo u Kontroli kvaliteta i sprovodjenju mera Bezbednosti i zaštite na radu i zaštitu
životne sredine prema propisima EUD
-Iskustvo u PRAG procedurai član tima FIDIC Inženjera na najmanje dva projekta slične
prirode -infrastrukture,
-Iskustvo u nadzoru/praćenju projekta izgradnje grañevinskih objekata,
-Uslovi koji se odnose na licence neophodne za sprovoñenje dužnosti Nadzornog
inženjera: grañevinski inženjer, licenca broj 310, ili 311, ili 314

7 PRAĆENJE I OCENJIVANJE
Ugovor će se nadgledati putem periodičnih izveštaja o napretku i postignutih rezultata u
odnosu na program rada.
Nezavisne eksterne finansijske i tehničke revizije se mogu sprovoditi ukoliko je to potrebno.
Pružalac usluge će omogućiti revizorima pristup dokumentaciji koja se odnosi na
sprovoñenje Ugovora.
Primerci revizije i izveštaja Komisije za procenjivanje će biti dostavljeni Pružaocu usluga i

Jednici za implementaciju.

8 Annex
(Sve u skladu sa GC i SC tendera. U slučaju meñusobne suprotnosti, nejasnoće,
neslaganja i sl. prioritet dokumenta je na strani tenderski definisanih postavki (GC i
SC) u odnosu na ovaj dokument)

8.1 Predviñene aktivnosti

8.1.1 Aktivnosti pre otpočinjanja grañevinskih radova
Predgrañevinske aktivnosti podrazumevaju obavezu Pružaoca usluga koja se odnosi na
uspostavljanje funkcionalne organizacije nadzora koja omogućava brzo i efikasno
sprovoñenje aktivnosti usmerenih ka nadzoru.
Period pokriven ovim aktivnostima predstavlja period od potpisivanja ugovora do datuma na
koji otpočinju radovi i predstavlja period u okviru koga bi trebalo da se sprovedu sve
pripremne radnje.
„Inženjer“ će izmeñu ostalog:
- Uspostaviti sistem za praćenje projektnih informacija / sistem kvalitetnog upravljanja
projektom
- Ocenjivati i proučavati relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na ugovore o izvoñenju
radova
- Sastaviti idejni Plan nadzora koji će biti ažuriran u skladu sa radnim rasporedom Izvoñača
radova
- Obezbediti / proveriti da su sve aktivnosti / formalnosti, a posebno sve Inženjerove
odgovornosti izvedene ili otpočete pre početka radova kao što su:
- Osiguranje objekata u izgradnji
− Detaljni program radova
-Obaveštenje o početku radova
-Priznavanje predstavnika Izvoñača radova i ostalih članova osoblja
-Priznavanje podizvoñača, dobavljača (odnosi se na ugovor o izvoñenju radova)
-Dostavljanje dokumentacije Izvoñaču radova
-Podaci potrebni za označavanje dimenzija
-Bezbednost na radu
-Mašinska oprema i ostala oprema koja će se koristiti tokom grañevinskih radova
-Odobravanje računa i sistema kontrole troškova
-Odobravanje sredstava i oblika korespondencije i sastavljanja izveštaja
-Održati Inicijalni sastanak sa Izvoñačem radova i Rukovodiocem Odeljenja za
sprovoñenje projekta

8.1.2 Aktivnosti tokom izvoñenja grañevinskih radova
Aktivnosti tokom izvoñenja grañevinskih radova se odnose na obavezu „Inženjera“ da
obavlja usluge nadzora u ime Naručioca i izvoñenje grañevinskih radova u skladu sa
Ugovorom koji se zasniva na FIDIC pravilima koja se odnose na grañevinske i inžinjerske
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radove projektovane od strane poslodavca.
Pružalac usluga će pružiti usluge nadzora tokom realizacije tri prethodno spomenuta
ugovora.
Ova faza otpočinje sa datumom otpočinjanja radova koji se odnose na odgovarajuće
Ugovore o izvoñenju radova i traje do konačnog završetka nekih od opštih aktivnosti dok će
neke aktivnosti biti okončane ili zamenjene specifičnim aktivnostima koje se odnose na
Završnu fazu. Kratak pregled ključnih aktivnosti koje treba da izvede „Inženjer“ su navedene
u nastavku:
-Svakodnevno nadzirati, uključujući i aktivnosti vezane za voñenje, planiranje projekta,
kontrolu troškova i kvaliteta, izveštavanje i praćenje fizičkog i finansijskog napretka u
realizaciji ugovora o izvoñenju radova i povezanih aktivnosti
-Pregledati glavni projekat sa osvrtom na elemente gde radovi uključuju elemente
grañevinskih, mehaničkih, električnih i/ili grañevinskih detalja projektovanih od strane
Izvoñača radova
-Pripremiti koordinisane radne planove za posete gradilištu od strane inspekcije koji se
odnose na mehaničke i električne radove uključujući i planiranje redovnih sastanaka na
gradilištu
-Voditi spiskove izvedenih radova sa svim relevantnim informacijama
-Proveravati objekte na gradilištu
-Detaljno pratiti napredak i kvalitet izvedenih radova za svako gradilište u odnosu na program
radova i specifikacije
-Razmatrati / savetovati se sa Naručiocem o trenutnim pitanjima kao što su Izveštaji o
napretku, posete gradilištu, administrativne naredbe koje se odnose na izmene ugovora i
druga pitanja za koja je potrebno dobiti odobrenje od Naručioca ili koja bi mogla da utiču
na ugovorenu cenu ili predviñeno vreme za završetak ugovora
-Obavestiti Izvoñača radova o Prvom sastanku na gradilištu
-Vršiti ulogu predsedavajućeg tokom redovnih sastanaka na gradilištu u skladu sa potrebama
-Sastaviti Zapisnik o posetama gradilištu
-Proveravati da li Izvoñač radova prosleñuje radne programe
-Proveravati da li Izvoñač radova prosleñuje Dijagrame protoka novca
-Planirati i omogućiti sopstvene inspekcije i testove, planirati i pratiti neophodne inspekcije i
testove u skladu sa Planom nadzora i tehničkim uslovima uključujući odobravanje ili
odbijanje radova
-Uspostaviti veze sa lokalnim vlastima koje utiču na izvoñenje radova
-Proveriti i certifikovati mesečna trenutna stanja i Izveštaj o napretku
-Uz pomoć asistenata sastaviti mesečne Izveštaje o napretku i dostaviti ih u skladu sa
dogovorom sa Naručiocem
-Proveriti usaglašenost Izvoñača radova sa Programom izvoñenja radova (Ukoliko Program
navodi Izvoñača radova da preduzme korake koji bi trebalo da ubrzaju izvoñenje radova)
-Osigurati da Izvoñač radova ne primi isplatu na koju nema pravo; bitno je da u svakom
trenutku postoji detaljan pregled ekonomskih uslova Ugovora
-Sastaviti Administrativne naredbe koje se odnose na izmenjivanje ugovora, (nakon
konsultacija sa Naručiocem i konačnog odobrenja Naručioca)
-Utvrditi potraživanja (nakon konsultacija sa Naručiocem i konačnim odobrenjem Naručioca)
-Koordinisati i organizovati sastanke na mesečnom nivou sa Izvoñačem radova na kojima bi

se rezimirale aktivnosti, napredak itd. ustanovljen tokom redovnih sastanaka na
gradilištu i pripremiti zapisnik. Predstavnici Naručioca i Korisnika kao i delegacije
Evropske Komisije mogu prisustvovati ovim sastancima
-Nadgledati projektantske crteže, označavanje dimenzije i izvoñenje radova kako bi se
obezbedila striktna usaglašenost sa zahtevima Naručioca, tehničke specifikacije i sva
ostala dokumenta u sklopu ugovora koja se odnose na izvoñača radova
-Pregledati, testirati i certifikovati da svi materijali i oprema koja je dostavljena na gradilište
kako bi činile sastavni deo Stalnih radova, budu striktno usaglašeni sa zahtevima
Naručioca, tehničkim specifikacijama i odredbama ugovora o izvoñenju radova i
meñunarodno prihvaćenim standardima
-Izdati upustva Izvoñaču radova koja su neophodna za izvoñenje radova
-Proveriti i odobriti u saradnji sa Naručiocem i Korisnikom kredita, projektantske crteže za
potrebe izvoñenja radova sastavljene od strane Izvoñača radova i svu ostalu tehničku
dokumentaciju koja se nalazi u okviru dokumentacije Izvoñača radova, uključujući
dokumente Izvedenog stanja i Priručnike koji se odnose na upravljanje i održavanje
objekata u skladu sa odredbama uslova koji se odnose na Ugovor o izvoñenju radova
-Pregledati i revidirati, ukoliko je potrebno, sistem kontrole kvaliteta koji je uspostavljen od
strane Izvoñača radova kako bi se prikazala usklañenost sa Ugovorom propisanim
zahtevima
-Nadgledati i certifikovati Testiranje po završetku radova i Testiranje posle završetka radova
koji se zahtevaju u skladu sa odredbama Ugovora
-Pratiti najnovije Smernice EU za vidljivost koje se odnose na priznavanje finansiranja
projekta od strane Evropske Komisije

8.1.3 Aktivnosti nakon završetka grañevinskih radova i
perioda obaveštenja o nedostacima
Aktivnosti nakon završetka grañevinskih radova i Perioda za obaveštenja o
nedostacima (Preuzimanje radova, Potvrda o konačnom stanju itd.)
Ova faza se odnosi na posebne aktivnosti vezane za Preuzimanje radova (za radove
ili delove radova), i trajanje Perioda za obaveštavanje o nedostacima uključujući
prijem radova i Potvrde performansi. Glavni zadaci „Inženjera“ su:
-Sastaviti dokumentaciju nakon realizacije ugovora (Ova aktivnost uključuje ali nije
ograničena na odobravanje faktura dostavljenih od strane izvoñača radova, kojim
se potvrñuje da su iznosi ostvareni u skladu sa zahtevima propisanim ugovorom,
izdavanje potvrda o uplati, zahteva za dodatnim radovima, potvrda o preuzimanju
radova, potvrde o isplatama, potvrde o performansama itd. Obaveštenje o
prijemu za potrebe Preuzimanja najranije / najmanje 15 dana pre spremnosti za
prihvatanje/prijem)
-Proveriti i potvrditi poslednju potvrdu o trenutnom stanju
-Proveriti pravovremeno otklanjanje nedostataka od strane Izvoñača radova uz
informisanje Naručioca
-Izdati Obaveštenje o verifikaciji i sprovesti proveru izvedenih radova zajedno sa svim
zahtevanim i neophodnim inspekcijama na gradilištu
-Pratiti Tim za preuzimanje radova (za radove ili delove izvedenih radova) po
završetku vremenskog perioda za završetak radova i sastavljanje Potvrde o
preuzimanju radova / Potvrde o performansama koje treba da odobri Naručilac
-Proveriti da li je sva dostavljena dokumentacija uključujući i priručnike za održavanje
u skladu sa zahtevima
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-U roku od 28 dana po prijemu prijave Izvoñača radova za Preuzimanje radova,
potrebno je izdati Potvrdu o preuzimanju radova ili odbiti prijavu navodeći
razloge, nakon konsultacije i odobrenja od Naručioca
-Izdati upustva Izvoñaču radova koja su potrebna za sprovoñenje ispravki bilo kakvih
nepravilnosti
-Pratiti Tim za potvrdu performansi i izdati Potvrdu o performansama u roku od 28
dana od isteka Perioda za obaveštavanje o nedostacima
-Proveriti Nacrt Završne izjave Izvoñača radova koja treba da bude dostavljena
Nadzornom organu (Inženjeru) ne kasnije od 56 dana nakon prijema Potvrde o
performansama
-U roku od 28 dana od prijema Završne izjave i pismenog raspuštanja Izvoñača
radova potrebno je izdati Potvrdu o končanoj situaciji
-Savetovati Naručioca o vraćanju garantnog depozita po odobravanju Završne izjave
od strane Naručioca
8.2 IZVEŠTAJI

8.2.1 Kriterijumi vezani za izveštavanje
8.2.1.1 Kratak pregled vezan za Izveštavanje o Ugovoru/Kriterijumi vezani za
predmete isporuke
Izveštaji i predmeti isporuke sastavljeni od strane „Inženjera“ u okviru ovog Ugovora o
pružanju usluga su rezimirani u Tabeli 6.1:
Tabela 6.1: Generalni rezime vezan za Izveštavanje o Ugovoru/Kriterijumi vezani za
predmet isporuke
Vrsta
izvštaja

Opis izveštaja

Administrativni - Početni izveštaj o Ugovoru (u roku od
izveštaji vezani mesec dana od početka primene
za realizaciju Ugovora)
ugovora
Šestomesečni privremeni izveštaji o
Ugovoru (svaki uz priloženu privremenu
situaciju, finansijski izveštaj i izveštaj o
verifikaciji troškova)

Zvanični jezik
primeraka

i

broj

Izveštaji će biti dostavljani
samo na engleskom jeziku (4
primerka u pismenom obliku
plus
jedan
primerak
u
elektronskom obliku će se
dostaviti
Naručiocu,
jedan
primerak u pismenoj formi i
jedan primerak u elektronskom
obliku
će
se
dostaviti
Rukovodiocu Odeljenja za
- Nacrt konačnog izveštaja o realizaciji
sprovoñenje projekta).
ugovora, koji treba da se dostavi mesec
dana pre završetka usluga.
-

Konačni izveštaj o realizaciji ugovora
(propraćen
konačnom
situacijom,
konačnim finansijskim izveštajem
i
izveštajem koji se odnosi na potvrdu
rashoda) koji treba dostaviti po završetku

usluga
Izveštaji
o Opšti izveštaji o nadzoru:
nadzoru (treba
da se sačine za -Početni izveštaj
svaki ugovor o
izvoñenju
-Mesečni izveštaj
radova)

Izveštaji će biti dostavljeni na
engleskom i na srpskom jeziku
(4 primerka u pisnenom obliku
plus
jedan
primerak
u
elektronskom obliku će se
dostaviti
Naručiocu,
jedan
primerak u pismenoj formi i
jedan primerak u elektronskom
obliku
će
se
dostaviti
Rukovodiocu
Odeljenja
za
realizaciju projekta).

- Izveštaj po kvartalima
- Izveštaj o završetku radova
-Dosije koji se odnosi na Garanciju kvaliteta
-Konačni izveštaj
Ostali specifični izveštaji o nadzoru
-Izveštaj o ekološkim i bezbodonosnim
incidentima
-Izveštaji o performansama / testiranju
-(Delimični) Izveštaji o preuzimanju / prijemu
radova
-

Zahtev/nalog
radovima

za

-

Izveštaji
nesuglasicama

o

dodatnim/dopunskim

potraživanjima

i

8.2.1.2 Administrativni izveštaji vezani za realizaciju Ugovora
Početni izveštaj:
Početni Izveštaj mora biti dostavljen u roku od prrvih mesec dana od početka realizacije
Ugovora.
Šestomesećni Privremeni Izveštaj
Privremeni Izveštaji moraju biti sastavljeni svakih 6 meseci tokom perioda sprovoñenja
Ugovora i dostavljeni zajedno sa privremenom situacijom, finansijskim izveštajem i
izveštajem o verifikaciji troškova.
Nacrt Konačnog Izveštaja:
Nacrt Konačnog Izveštaja mora biti dostavljen u roku od najmanje mesec dana pre kraja
perioda predviñenog za sprovoñenje Ugovora.
Konačni Izveštaj:
Konačni Izveštaj mora biti dostavljen na kraju perioda predviñenog za sprovoñenje Ugovora,
zajedno sa konačnom situacijom, finansijskim izveštajem i izveštajem o verifikaciji troškova.
Svaki izveštaj će se sastojati od narativnog dela i dela vezanog za finansije. Finansijski deo
izveštaja mora sadržati detalje vezane za angažovanje eksperata, nepredviñene troškove i
verifikaciju troškova.
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8.2.1.3 Izveštaji nadzora (za svaki od Ugovora o izvoñenju radova)

8.2.1.3.1 Opšti izveštaji o nadzoru
Početni izveštaj
U roku od mesec dana od otpočinjanja Ugovora o izvoñenju radova, Nadzorni inženjer će
dostaviti Početni Izveštaj, uključujući i glavna pitanja koja se tiču plana izvoñenja radova,
raspoloživih resursa i rukovoñenja nadzorom radova.
Mesečni izveštaj
Nadzorni inženjer će dostavljati precizne izveštaje Naručiocu na mesečnom nivou, u obliku
koji će biti dogovoren zajedno sa Naručiocem i Rukovodiocem Odeljenja za sprovoñenje
projekta. Mesečni izveštaji će biti dostavljani ne kasnije od sedmoga dana u mesecu tokom
perioda izveštavanja.
Glavna pitanja koja će biti obrañena u mesečnom izveštaju se odnose na bezbednost,
kvalitet, napredak, program izvoñenja radova, raspoložive resurse, kontrolu administrativnih
aktivnosti vezanih za ugovor i troškove. Izveštaj će sadržati ali ne i biti ograničen na sledeće
oblasti:
Bezbednost na radu: Informisanje o nesrećama na radu, procena bezbednosti radnih praksi
Izvoñača radova i pronalaženje načina na koji bi mogli da se isprave neregularnosti vezane
za oblast bezbednosti na radu.
Kvalitet: Rezime kvaliteta izvoñenja radova od strane Izvoñača radova kao i upotrebljenog
materijala i potencijalnih problema vezanih za iste uključujući i preporuke za unapreñenja
kvaliteta. Kratak pregled svih uzoraka i testiranja koja su izvršena na materijalu, objektu i
tokom izvoñenja radova.
Napredak: Kratak pregled napretka u izvoñenju radova sa posebnim osvrtom na glavne
aktivnosti i one koje su deo kritičnoga puta za završetak radova. Izveštaj će detaljno opisivati
kašnjenja i poteškoće koje su iskrsle tokom realizacije ugovora kao i predložiti mere za
otklanjanje poteškoća.
Primerak programa Izvoñača radova obeležen na način koji pokazuje stvarni napredak do
datuma sastavljanja izveštaja i koji će biti uključen u izveštaj.
Specifični detalji koji se odnose na napredak u realizaciji ključnih aktivnosti i onih koje su deo
kritičnoga puta za realizaciju ugovora će biti predstavljeni na način koji će ilustrovati
poreñenje izmeñu stvarnoga i predviñenoga napretka u realizaciji ugovora.
Resursi: Raspored resursa koji su na raspolaganju Izvoñaču radova a koji se odnose na
radnu snagu, osoblje i opremu uključujući i ažuriranu procenu da li su raspoloživi resursi
dovoljni za završetak ugovora u predviñenom roku.
Troškovi vezani za realizaciju ugovora: Revidirana projekcija konačnih troškova radova,
uzimajući u obzir ali ne obavezno ograničeno i na sledeće stavke:
vrednost privremene situacije

- predviñeno smanjenje ili povećanje Ugovorne cene
- procenjivanje Zahteva/naloga za dodatne/dopunske radove
- potvrñivanje i procenjivanje bilo kakvih potraživanja od strane Izvoñača radova
- bilo kakvi troškovi povezani sa prekoračenjem predviñenoga roka za realizaciju sa ili bez
odobrenih produženja roka za realizaciju ugovora
Vrednost završenih radova će biti predstavljena u grafičkom obliku ilustrujući poreñenje

izmeñu stvarnih i predviñenih vrednosti od početka izvoñenja radova.
(Napomena: Pored kriterijuma koji se odnose na mesečno izveštavanje, kao oblik dodatne
aktivnost uz identifikovanje potencijalnih ušteda, Nadzorni inženjer će obavestiti Naručioca,
ukoliko po njegovom/njenom mišljenju postoji mogućnost da Ugovor o izvoñenju radova
prekorači raspoloživi budžet.)
Prilozi uz Mesečne izveštaje će uključivati:
i. Tabelarni pregledi:
- Dokumenti predati od strane Izvoñača radova i odobrenja Inženjera zaduženog za nadzor.
- Upustva na gradilištu izdata do današnjega datuma

- Zahtevi/nalozi za dodatne/dopunske radove izdati do današnjega datuma
- Potraživanja od strane Izvoñača radova
- Potvrde o privremenom stanju odobrene od strane Inženjera zaduženog za nadzor
uključujući tabele koje prikazuju datum na koji je Izvoñač radova isplaćen, neizmireni
iznos koji treba da se isplati pomoću depozita, i iznos zadržanoga depozita
- Dodatna sredsva ili sredstva za nepredviñene situacije koja su korišćena
- Odobreni „radovi po danu“
- Ostala ugovorna pitanja npr. potraživanja na osnovu polise osiguranja / garancija /
obveznica
ii. Primerci Zapisnika sa sastanka:
Mesečne posete gradilištu
Ostali ugovorni sastanci
(Napomena: Nadzorni organ će sastavljati zapisnike o mesečnim i svim ostalim ugovorom
propisanih sastanaka.Bez obzira na uslove koji se odnose na uključivanje zapisnika kao
sastavnog dela Mesečnih Izveštaja, zapisnici sa mesečnih sastanaka koji se održavaju na
gradilištu i svih ostalih ugovorom propisanih zadataka će biti dostupni za distribucjiu u roku
od 24 sata od održavanja sastanka.)
iii. Primerak najnovijeg certifikata privremene situacije,
iv. Detaljan kratak pregled aktivnosti "Inženjera" koji uključuje:
- Procenu profesionalnog odnosa Inženjera sa Naručiocem, Odeljenjem za sprovoñenje
projekta i Izvoñača radova, u okviru koje će se detaljno navoditi administrativni, nadzorni
i inspekcijski problemi uključujući preporuke vezane za način na koji će se rešavati ovi
problemi
- Kratak pregled aktivnosti koje su sprovedene od strane Nadzornog tima; npr. odobravanje
crteža/detalja vezanih za izvoñenje radova, omogućavanje poseta gradilištu od strane
Naručioca, održavanje sastanaka itd
Kvartalni Izveštaj
Pružalac usluga će dostavljati Kvartalne Izveštaje svake tri meseca, najkasnije nedelju dana
nakon okončanja trećeg, šestog, devetog i dvanaestog meseca sve do okončanja
sprovoñenja Ugovora o izvoñenju radova.
Glavna pitanja koja će se obrañivati u kvartalnim izveštajima su bezbednost na radu, kvalitet,
napredak, raspoloživi resursi i kontrola administrativnih aktivnosti vezanih za ugovor i
troškove: npr. kvartalni izveštaji će sadržati sve informacije koje su sadržane u prethodna 3
mesečna izveštaja, ali će takoñe saržati i izvršni rezime u okviru kojeg će naglasak biti
stavljen na: trenutno stanje; glavna administrativna, ugovorna, tehnička i finansijska pitanja i
probleme koji moraju biti otklonjeni; kao i odluke koje su donete od strane ključnih aktera
kako bi se otklonili aktuelni problemi i unapredilo sprovoñenje Projekta. Kvartalni izveštaji će
biti sastavljani i dostavljani od strane članova Odeljenja za sprovoñenje projekta pre
održavanja kvartalnih sastanaka Odeljenja za sprovoñenje projekta koji će se održavati
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svaka 3 meseca i na kojima će predsedavajuću ulogu imati Rukovodilac Odeljenja za
sprovoñenje projekta.
Izveštaj o završetku radova
Nadzorni inženjer će po okončanju Ugovora o izvoñenju radova i po izdavanju potvrde o
preuzimanju radova, u roku od 15 dana dostaviti Izveštaj o završetku radova Naručiocu i
Rukovodiocu Odeljenja za sprovoñenje projekta. Izveštaj će sadržati:
Primerke Potvrde/a o preuzimanju radova.
Odobrene crteže “izvedenoga stanja” kojima se pokazuju sve izmene na dizajnu
Radova.
Potpuna analiza završnihi troškova Radova.
Kratak pregled stvarnoga napredka u izvoñenju radova kojim se detaljno navode razlozi
zbog kojih je došlo do odlaganja izvoñenja radova i/ili produženja roka za izvoñenje
radova.
Izdavanje izveštaja vezanih za razne mehaničke i električne komponente Radova
(ukoliko postoje).
Detalji vezani za sve dozvole koje su potrebne za izvoñenje radova.
Kratak pregled procedura vezanih za bezbednost na gradilištu, problema vezanih za ovu
oblast i preporuka vezanih za unapreñenje bezbednosti na gradilištu.
Kratak pregled radnih praksi Izvoñača radova i raspoloživih resursa.
Procenjivanje kvaliteta materijala i izvedenih radova,problema povezanih sa ovim
stavkama i preporuka vezanih za unapreñenje.
Detalji vezani za tehničke teškoće nastale tokom sprovoñenja ugovora i načini za
otklanjanje ovih teškoća.
Detalji vezani za administrativne teškoće tokom sprovoñenja ugovora i načini za
otklanjanje ovih teškoća.
Procenjivanje snaga i slabosti u sklopu ugovorne dokumentacije i dizajna Radova
(uključujući ali ne i ograničeno na Specijalne uslove Ugovora o izvoñenju radova,
tehničke specifikacije, cenovnika, detalje vezane za dizajn i crteže) uključujući preporuke
vezane za poboljšanja koja bi mogla biti ostvarena u budućim ugovorima.
Dosije koji se odnosi na Garanciju kvaliteta
Pored Izveštaja o završetku radova Nadzorni inženjer će dostaviti i detaljni dosije koji se
odnosi na Garanciju kvaliteta koji će sadržati originalne zahteve za inspekcijom,
odobrenja,obrazce testova i certifikate koji se odnose na izvršenje radova kao i na materijale
i Postrojenje koji čine sastavni deo Radova. Dokumentacija u okviru Dosijea Garancije
kvaliteta će sadržati ali neće biti i ograničeno na:
Sve proizoñačeve sertifikate o testiranju materijala, ukoliko postoje
Sertifikate o testiranju performansi i garantnih sporazuma koji su primenjivi na
mehaničkim i električnim postrojenjima
Zahteve za inspekciju (ukoliko postoje), odobrenja i rezultati testiranja za:
geotehniku / zemljane radove (ravnanje, indikatori, zbijanje itd.)

-

strukturne i grañevinske radove (agregati, izgled mešavine, jačina, oplata, ojačanja
itd)
arhitektonske radove

Dosije Garancije kvaliteta će biti sastavljen tokom izvoñenja radova i biće dostupan za
pregled od strane Naručioca ili Rukovodioca Odeljenja za sprovoñenje projekta kada god za
to postoji potreba.
Završni izveštaj
Pružalac usluga će po izdavanju Potvrde o preuzimanju radova dostaviti Završni izveštaj
Naručiocu i Rukovodiocu Odeljenja za sprovoñenje projekta. Završni izveštaj će sadržati
detalje vezane za sve dodatne radove sprovedene od strane Izvoñača radova sa ciljem
ispravljanja bilo kakvih nepravilnosti koje su otkrivene tokom Perioda za obaveštavanje o
nedostacima. Završni izveštaj će sadržati komentare i preporuke koje se odnose na radne
prakse i održavanje sprovedene od strane Izvoñača radova. Završni izveštaj će takoñe
saddržati kratag pregled Završne izajve za sve radove sprovedene u skladu sa ugovorom.

8.2.1.3. Ostali Specijalni izveštaji vezani za nadzor
Ostali Specijalni izveštaji vezani za nadzor izmeñu ostaloga mogu uključivati:
Izveštaje o ekološkim incidentima i incidentima vezanim za bezbednost na radu
Izveštaje o performansama/testiranju
(Delimično) Izveštaje o Preuzimanju/Prijemu radova
Izveštaje o Zahtevu/nalogu za dodatnim/dopunskim radovima
Izveštaje o potraživanjima i sporovima

8.2.2

Dostavljanje i odobravanje Izveštaja

Svi izveštaji će biti dostavjeni Naručiocu kako bi bili odobreni.
Nadzorni inženjer će sastaviti sve izveštaje u A4 formatu štampanom na obe strane papira uz
odgovorajuća zaglavlja i podnožja. Crteži i rasporedi će biti smanjeni na maksimalnu veličinu
A3 kako bi se uklopili u format izveštaja. Izveštaji se mogu spiralno koričiti.
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МОДЕЛ
У Г О В О Р А

Закључен између: 1.- ЈКП,,Водовод и канализација,, Нови Сад ул. Масарикова бр.17 а
кога заступа в.д.Директор мр Драган Божић као
Наручилац/ прималац (у даљем тексту Прималац услуге) и
2.-__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
као Понуђач/ давалац услуге (у даљем тексту Пружалац услуге)

НАПОМЕНА: 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 допуњене
одређене уговорне клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из Позива за
подношење понуде и Конкурсне документације.

Опште одредбе
Члан 1.Уговорне стране сагласно констатују да је прималац услуге у својству Наручиоца, а на
основу одредаба Закона о јавним набавкама Р.Србије и Правилника о поступку јавне
набавке мале вредности, покренуо поступак јавне набавке мале вредности услуге
надзора над извођењем радова и испоруци добара од стране надзорног органа односно
Главног надзорног инжењера (CE) и Заменика Главног надзорног инжењера (DCE)
бр.135/12 који поступак се окончао правоснажношћу Одлуке о избору најповољније
понуде понуђача јер је његова понуда била благовремена, исправна , одговарајућа и
економски најповољнија.
Понуда понуђача/пружаоца услуге чини саставни део овог уговора.
На предметну јавну набавку ће се примењивати одредбе:
− Закон о јавним набавкама;
− Правила FIDIC ( Међунардни савез инжењера консултаната ) црвене и жуте
књиге
− Одредбе практичног водича за поступке закључивања уговора за екстерне
активности Европске уније,
− Закон о облигационим односима;
− Закон о планирању и изградњи објеката;
− Закон о заштити природе;
− Закон о безбедности и здрављу на раду;
− Закон о заштити од пожара;
− Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама;
− Описа посла за потребе пружања услуге дате у Обрасцу бр.-5.- Конкурсне
документације.
Пружалац услуге, дефинисане обавезе и Послодавац
Члан 2.Пружалац услуга надзора ће надзирати у својству FIDIC Инжењера, односно Главног
надзорног инжењера (CE) и Заменика Главног надзорног инжењера (DCE)
спровођење три уговора и то:
− 1.- два уговора о извођењу радова и то уговора о Изградњи и реконструкција
примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2", уговорен у складу
са правилима FIDIC Црвене књиге и уговора на реконструкцији постројења за
прераду воде за пиће Штранд", уговорен у складу са правилима FIDIC Жуте
књиге и
− 2.- једног уговора о испоруци добара за изградњу и реконструкцију примарне
канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2, Испорука цеви од
нодуларнога лива и фазонских комада", уговорен у складу са ПРАГ-ом ( која
ознака значи Европска комисија – Практични водич за поступке закључивања
уговора за екстерне активности Европске уније )
Члан 3.Пружалац услуге ће вршити надзор над спровођењем три напред наведена Уговора.
Један од уговора је о испоруци добара а друга два су о извођењу радова који су
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додељени у складу са FIDIC правилима. Пружалац услуга врши функцију „Инжењера“
у складу са FIDIC правилима и преузима том функцијом прописане обавезе и
овлашћења Инжењера која су измењена у склопу ова два Уговора о извођењу радова у
складу са посебним условима уговора који су наведени у сваком Уговору о извођењу
радова и које су наведене у доле наведеним напоменама, док ће у складу са FIDIC
правилима Прималац услуге посебним актом именовати одговорно лице које ће се
сматрати Послодавцем .
Дужности и овлашћења „Инжењера“ у склопу Уговора о извођењу радова из члана 2.тачка 1.- овог уговора су одређене у складу са посебним условима уговора на следећи
начин:
„Инжењер“ ће добити посебно одобрење у писаној форми од Послодавца које се односи
на извршавање његових дужности пре него што предузме следеће активности:
а) Договарање или одређивање било каквих услова који би изменили уговором
договорену цену;
б) Давање одобрења извођачу радова да промени подизвођача који је претходно наведен
у склопу Уговора о извођењу радова;
ц)Договарање или одређивање продужења Временског рока за реализацију уговора;
д) Издавање административне наредбе којом се мења уговором договорена цена или у
било ком смислу обим радова, карактер или
квалитета радова. Ниједна
административна наредба неће бити издата од стране „Инжењера“ без претходне
сагласности Наручиоца без обзира да ли би иста довела до промене у цени (укључујући
промене које се односе на измену материјала и дизајна);
е)Издавање административне наредбе која се односи на употребу алтернативних
средстава /средстава за непредвиђене ситуације;
ф)Наложити / наредити обуставу радова.
Послодавац ће у року од 21 дана од пријема захтева „Инжењера“ одобрити или
одбацити тај захтев уз образложење за одбијање.
„Инжењер“ ће се постарати да извођачи радова приведу крају радове у оквиру
временскога периода, квалитета и буџета одобреног од стране Примаоца услгуе а у
складу са условима прописаним у оквиру уговора о извођењу радова. „Инжењер“ ће
пружати услуге за потребе Примаоца услгуе у складу са обимом радова предвиђених
овим Уговором и саставити уз одобрење Примаоца услгуе програме грађевинских
радова за објекте и уопштено бити одговоран за координисање и административне
послове који се односе на питања везана за уговор о извођењу радова. „Инжењер“ овим
путем прихвата однос који се базира на поверењу и поверљивости склопљен између
„Инжењера“ и Наручиоца у склопу овога споразума, и договоре са Наручиоцем који се
односе на пружање најбољих професионалних вештина и мишљења. „Инжењер“ се
обавезује да омогући ефикасну пословну администрацију и надзор као и да ће улагати
свој професионални труд у свим ситуацијама на ефикасан и економичан начин који је у
складу са интересима Примаоца услгуе. „Инжењер“ се обавезује да ће омогућити
примерке све кореспонденције између „Инжењера“ и Руководиоца Одељења за
спровођење пројекта.

Логистика
Члан 4.Пружалац услуга ће имати на располагању неопходне ресурсе у смислу кадра,
простора, стручног знања, контаката и позиције којом располаже Прималац услуге, а
који су неопходни за реализацију наведених уговора, посебно истакнуто у делу:
− Службе надзора (у складу са Законом о планирању и изградњи - Службени
гласник РС, бр. 72/09,81/09) формирањем надзорног тима од координатора и
теренских надзора (према специјалностима) које ће именовати Прималац услуге
− Тима експерата које ће за потребе спровођење, контроле или консалтинга над три
уговора које ће именовати Прималац услуге на предлог Пружаоца услуга
− Техничког секретара (за комплетну коресподенцију, вођење архиве и друге
административне послове) на реализацији свих уговора
− Преводиоца (енглески/српски) са овлашћењем судског тумача.
Рок на који се уговор закључује
Члан 5.Овај уговор се закључује на одређено време и то 12 масеци и ступа на снагу када га
потпишу обе уговорне стране . Као датум закључења уговора, уговора се датум
наведене у деловодном печату Примаоца услуге.
Цена и начин плаћања
Члан 6.Овај уговор се закључује на максимални износ од 6.000.000,00 динара без пдв-а који
износ представља процењену/уговорену вредност предметне услуге за уговорени
период.
Уговорена јединична цена услуге надзора по једном инжењер дану за :
− Главног надзорног инжењера износи ___________________ динара без пдв-а а
− за Заменика главног надзорног инжењера износи ___________________ динара
без пдв-а.
Овако уговорене јединичне цене су фиксне и непромењиве за сво време тарајања овог
уговора.
Уговорне стране уговарају да прималац услуге није у уговорној обавези да услугу
надзора исплати до напред наведеног максималног износа, ако новчана надокнада
везана за период ефективног времена ангажовања Пружаоца услуге буде мањег износа
од уговореног максимално износа .
Ефективно време ангажована (време на основу ког ће се вршити обрачун ангажовања
Пружаоца услуга пратиће се достављеном и одобреном Листом Временског ангажовања
(Time Sheet) коју оверава овлашћено лице Примаоца услуге. Листа ће се достављати до
10-тог у месецу за услуге надзора пружене у претходном месецу.
Прималац услуге се са своје стране обавезује да ће у року од __________ дана извршити
плаћање на наведени начин и то рачунајући од дана пријема рачуна а након оверене
Листе Временског ангажовања
Рачун пружаоца услуге треба да у свему садржи податке предвиђене у члану 42. Закона
о порезу на додату вредност.
Датум почетка и Период спровођења услуга
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Члан 7.Пружалац услуге је дужан да започне са вршењем надзора најкасније у року од 24 часа
рачунајући од дана закључења овог уговора а период ангажавања ће трајати упоредо са
периодом извођења радова и периодом пробног рада.
Ако пружалац услуге не започне са вршењем надзора у наведеном року, прималац
услуге ће му оставити накнадни примерени рок за извршење уговорне обавезе који не
може бити дужи од три ( 3 ) дана. Ако пружалац услуге ни у накнадном примереном
року не започне са вршењем надзора, прималац услуге има право да раскине уговор и
да захтева накнаду штете.
Предвиђене активности
Члан 8.Активности пре отпочињања грађевинских радова:
1.- Предграђевинске активности подразумевају обавезу Пружаоца услуга која се односи
на успостављање функционалне организације надзора која омогућава брзо и ефикасно
спровођење активности усмерених ка надзору.
Период покривен овим активностима представља период од потписивања уговора до
датума на који отпочињу радови и представља период у оквиру кога би требало да се
спроведу све припремне радње.
„Инжењер“ ће између осталог:
1. Успоставити систем за праћење пројектних информација / систем квалитетног
управљања пројектом
2. Оцењивати и проучавати релевантну документацију која се односи на уговоре о
извођењу радова
3. Саставити идејни План надзора који ће бити ажуриран у складу са радним
распоредом Извођача радова
4. Обезбедити / проверити да су све активности / формалности, а посебно све
Инжењерове одговорности изведене или отпочете пре почетка радова као што
су:
5. Осигурање објеката у изградњи
6. Детаљни програм радова
7. Обавештење о почетку радова
8. Признавање представника Извођача радова и осталих чланова особља
9. Признавање подизвођача, добављача (односи се на уговор о извођењу радова)
10. Достављање документације Извођачу радова
11. Подаци потребни за означавање димензија
12. Безбедност на раду
13. Машинска опрема и остала опрема која ће се користити током грађевинских
радова
14. Одобравање рачуна и система контроле трошкова
15. Одобравање средстава и облика кореспонденције и састављања извештаја

16. Одржати Иницијални састанак са Извођачем радова и Руководиоцем Одељења за
спровођење пројекта
Активности током извођења грађевинских радова:
2.- Активности током извођења грађевинских радова се односе на обавезу „Инжењера“
да обавља услуге надзора у име Наручиоца и извођење грађевинских радова у складу са
Уговором који се заснива на ФИДИЦ правилима која се односе на грађевинске и
инжињерске радове пројектоване од стране послодавца.
Пружалац услуга ће пружити услуге надзора током реализације три претходно
споменута уговора.
Ова фаза отпочиње са датумом отпочињања радова који се односе на одговарајуће
Уговоре о извођењу радова и траје до коначног завршетка неких од општих активности
док ће неке активности бити окончане или замењене специфичним активностима које
се односе на Завршну фазу. Кратак преглед кључних активности које треба да изведе
„Инжењер“ су наведене у наставку:
− Свакодневно надзирати, укључујући и активности везане за вођење, планирање
пројекта,
− контролу трошкова и квалитета, извештавање и праћење физичког и
финансијског напретка у реализацији уговора о извођењу радова и повезаних
активности
− Прегледати главни пројекат са освртом на елементе где радови укључују
елементе грађевинских, механичких, електричних и/или грађевинских детаља
пројектованих од стране Извођача радова
− Припремити координисане радне планове за посете градилишту од стране
инспекције који се односе на механичке и електричне радове укључујући и
планирање редовних састанака на градилишту
− Водити спискове изведених радова са свим релевантним информацијама
− Проверавати објекте на градилишту
− Детаљно пратити напредак и квалитет изведених радова за свако градилиште у
односу на програм радова и спецификације
− Разматрати / саветовати се са Примаоцем услуге о тренутним питањима као што
су Извештаји о напретку, посете градилишту, административне наредбе које се
односе на измене уговора и друга питања за која је потребно добити одобрење од
Наручиоца или која би могла да утичу на уговорену цену или предвиђено време
за завршетак уговора
− Обавестити Извођача радова о Првом састанку на градилишту
− Вршити улогу председавајућег током редовних састанака на градилишту у
складу са потребама
− Саставити Записник о посетама градилишту
− Проверавати да ли Извођач радова прослеђује радне програме
− Проверавати да ли Извођач радова прослеђује Дијаграме протока новца
− Планирати и омогућити сопствене инспекције и тестове, планирати и пратити
неопходне инспекције и тестове у складу са Планом надзора и техничким
условима укључујући одобравање или одбијање радова
− Успоставити везе са локалним властима које утичу на извођење радова
− Проверити и цертификовати месечна тренутна стања и Извештај о напретку
− Уз помоћ Заменика саставити месечне Извештаје о напретку и доставити их у
складу са договором са примаоцем услуге
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− Проверити усаглашеност Извођача радова са Програмом извођења радова
(Уколико Програм наводи Извођача радова да предузме кораке који би требало
да убрзају извођење радова)
− Осигурати да Извођач радова не прими исплату на коју нема право; битно је да у
сваком тренутку постоји детаљан преглед економских услова Уговора
− Саставити Административне наредбе које се односе на измењивање уговора,
(након консултација са Примаоцем услуге и коначног одобрења Примаоца
услгуе)
− Утврдити потраживања (након консултација са Примаоцем услгуе и коначним
одобрењем Примаоца услуге)
− Координисати и организовати састанке на месечном нивоу са Извођачем радова
на којима би се резимирале активности, напредак итд. установљен током
редовних састанака на градилишту и припремити записник. Представници
Примаоца услгуе и Корисника као и делегације Европске Комисије могу
присуствовати овим састанцима
− Надгледати пројектантске цртеже, означавање димензије и извођење радова како
би се обезбедила стриктна усаглашеност са захтевима Примаоца услуге,
техничке спецификације и сва остала документа у склопу уговора која се односе
на извођача радова
− регледати, тестирати и цертификовати да сви материјали и опрема која је
достављена на градилиште како би чиниле саставни део Сталних радова, буду
стриктно усаглашени са захтевима Примаоца услгуе, техничким
спецификацијама и одредбама уговора о извођењу радова и међународно
прихваћеним стандардима
− Издати упуства Извођачу радова која су неопходна за извођење радова
− Проверити и одобрити у сарадњи са Примаоцем услуге и Корисником кредита,
пројектантске цртеже за потребе извођења радова састављене од стране
Извођача радова и сву осталу техничку документацију која се налази у оквиру
документације Извођача радова, укључујући документе Изведеног стања и
Приручнике који се односе на управљање и одржавање објеката у складу са
одредбама услова који се односе на Уговор о извођењу радова
− Прегледати и ревидирати, уколико је потребно, систем контроле квалитета који
је успостављен од стране Извођача радова како би се приказала усклађеност са
Уговором прописаним захтевима
− Надгледати и сертификовати Тестирање по завршетку радова и Тестирање после
завршетка радова који се захтевају у складу са одредбама Уговора
− Пратити најновије Смернице ЕУ за видљивост које се односе на признавање
финансирања пројекта од стране Европске Комисије.
Активности након завршетка грађевинских радова и периода обавештења о
недостацима:
3.- Активности након завршетка грађевинских радова и Периода за обавештења о
недостацима
(Преузимање
радова,
Потврда
о
коначном
стању
итд.)
Ова фаза се односи на посебне активности везане за Преузимање радова (за радове или
делове радова), и трајање Периода за обавештавање о недостацима укључујући пријем

радова и Потврде перформанси. Главни задаци „Инжењера“ су:
− Саставити документацију након реализације уговора (Ова активност укључује
али није ограничена на одобравање фактура достављених од стране извођача
радова, којим се потврђује да су износи остварени у складу са захтевима
прописаним уговором, издавање потврда о уплати, захтева за додатним
радовима, потврда о преузимању радова, потврде о исплатама, потврде о
перформансама итд. Обавештење о пријему за потребе Преузимања најраније /
најмање 15 дана пре спремности за прихватање/пријем)
− Проверити и потврдити последњу потврду о тренутном стању
− Проверити правовремено отклањање недостатака од стране Извођача радова уз
информисање Примаоца услгуе
− Издати Обавештење о верификацији и спровести проверу изведених радова
заједно са свим захтеваним и неопходним инспекцијама на градилишту
− Пратити Тим за преузимање радова (за радове или делове изведених радова) по
завршетку временског периода за завршетак радова и састављање Потврде о
преузимању радова / Потврде о перформансама које треба да одобри Прималац
услгуе
− Проверити да ли је сва достављена документација укључујући и приручнике за
одржавање у складу са захтевима
− У року од 28 дана по пријему пријаве Извођача радова за Преузимање радова,
потребно је издати Потврду о преузимању радова или одбити пријаву наводећи
разлоге, након консултације и одобрења од Примаоца услгуе
− Издати упуства Извођачу радова која су потребна за спровођење исправки било
каквих неправилности
− Пратити Тим за потврду перформанси и издати Потврду о перформансама у року
од 28 дана од истека Периода за обавештавање о недостацима
− Проверити Нацрт Завршне изјаве Извођача радова која треба да буде достављена
Надзорном органу (Инжењеру) не касније од 56 дана након пријема Потврде о
перформансама
− У року од 28 дана од пријема Завршне изјаве и писменог распуштања Извођача
радова потребно је издати Потврду о кончаној ситуацији
− Саветовати Примаоца услуге о враћању гарантног депозита по одобравању
Завршне изјаве од стране Примаоца услуге.
ИЗВЕШТАЈИ
Члан 9.Уговор ће се надгледати путем периодичних извештаја о напретку и постигнутих
резултата у односу на програм рада. Независне екстерне финансијске и техничке
ревизије се могу спроводити уколико је то потребно. Пружалац услуге ће омогућити
ревизорима приступ документацији која се односи на спровођење Уговора.Примерци
ревизије и извештаја Комисије за процењивање ће бити достављени Пружаоцу услуга и
Једници за имплементацију.
Критеријуми везани за извештавање:
Кратак преглед везан за Извештавање о Уговору/Критеријуми везани за предмете
испоруке
Извештаји и предмети испоруке састављени од стране „Инжењера“ у оквиру овог
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Уговора о пружању услуга су резимирани у Табели 6.1:
Табела 6.1: Генерални резиме везан за Извештавање о Уговору/Критеријуми везани за
предмет испоруке
Врста извештаја

Опис извештаја

Званични језик
примерака

Административни
извештаји везани за
реализацију уговора

− Почетни извештај о Уговору (у
року од месец дана од почетка
примене Уговора)
− Шестомесечни привремени
извештаји о Уговору (сваки уз
приложену привремену ситуацију,
финансијски извештај и извештај о
верификацији трошкова)
− Нацрт коначног извештаја о
реализацији уговора, који треба да
се достави месец дана пре
завршетка услуга.
− Коначни извештај о реализацији
уговора (пропраћен коначном
ситуацијом, коначним
финансијским извештајем и
извештајем који се односи на
потврду расхода) који треба
доставити по завршетку услуга

Извештаји ће бити
достављани само на
енглеском језику (4 примерка
у писменом облику плус
један примерак у
електронском облику ће се
доставити Наручиоцу, један
примерак у писменој форми
и један примерак у
електронском облику ће се
доставити Руководиоцу
Одељења за спровођење
пројекта).

Извештаји о надзору
(треба да се сачине за
сваки уговор о
извођењу радова)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Општи извештаји о надзору:
Почетни извештај
Месечни извештај
Извештај по кварталима
Извештај о завршетку радова
Досије који се односи на Гаранцију
квалитета
Коначни извештај
Остали специфични извештаји о
надзору
Извештај о еколошким и
безбодоносним инцидентима
Извештаји о перформансама /
тестирању
(Делимични) Извештаји о
преузимању / пријему радова
Захтев/налог за
додатним/допунским радовима

и

број

Извештаји ће бити
достављени на енглеском и
на српском језику
(4 примерка у писненом
облику плус један примерак
у електронском облику ће се
доставити Наручиоцу, један
примерак у писменој форми
и један примерак у
електронском облику ће се
доставити Руководиоцу
Одељења за реализацију
пројекта).

Извештаји о потраживањима и
несугласицама
Административни извештаји везани за реализацију Уговора
1.- Почетни извештај:
Почетни Извештај мора бити достављен у року од пррвих месец дана од почетка
реализације Уговора.
Шестомесечни Привремени Извештај
Привремени Извештаји морају бити састављени сваких 6 месеци током периода
спровођења
Уговора и достављени заједно са привременом ситуацијом, финансијским извештајем и
извештајем о верификацији трошкова.
2.- Нацрт Коначног Извештаја:
Нацрт Коначног Извештаја мора бити достављен у року од најмање месец дана пре
краја периода предвиђеног за спровођење Уговора.
3.- Коначни Извештај:
Коначни Извештај мора бити достављен на крају периода предвиђеног за спровођење
Уговора, заједно са коначном ситуацијом, финансијским извештајем и извештајем о
верификацији трошкова.
Сваки извештај ће се састојати од наративног дела и дела везаног за финансије.
Финансијски део извештаја мора садржати детаље везане за ангажовање експерата,
непредвиђене трошкове и верификацију трошкова.
Извештаји надзора (за сваки од Уговора о извођењу радова)
Општи извештаји о надзору
1.- Почетни извештај
У року од месец дана од отпочињања Уговора о извођењу радова, Надзорни инжењер ће
доставити Почетни Извештај, укључујући и главна питања која се тичу плана извођења
радова, расположивих ресурса и руковођења надзором радова.
2.- Месечни извештај
Надзорни инжењер ће достављати прецизне извештаје Примаоцу услуге на месечном
нивоу, у облику који ће бити договорен заједно са Примаоцем услгуе и Руководиоцем
Одељења за спровођење пројекта. Месечни извештаји ће бити достављани не касније од
седмога дана у месецу током периода извештавања.
Главна питања која ће бити обрађена у месечном извештају се односе на безбедност,
квалитет, напредак, програм извођења радова, расположиве ресурсе, контролу
административних активности везаних за уговор и трошкове. Извештај ће садржати али
не и бити ограничен на следеће области:
− Безбедност на раду:
− Информисање о несрећама на раду, процена безбедности радних пракси
Извођача радова и проналажење начина на који би могли да се исправе
нерегуларности везане за област безбедности на раду.
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− Квалитет:
− Резиме квалитета извођења радова од стране Извођача радова као и
употребљеног материјала и потенцијалних проблема везаних за исте укључујући
и препоруке за унапређења квалитета. Кратак преглед свих узорака и тестирања
која су извршена на материјалу, објекту и током извођења радова.
− Напредак:
− Кратак преглед напретка у извођењу радова са посебним освртом на главне
активности и оне које су део критичнога пута за завршетак радова. Извештај ће
детаљно описивати кашњења и потешкоће које су искрсле током реализације
уговора као и предложити мере за отклањање потешкоћа.
− Примерак програма Извођача радова обележен на начин који показује стварни
напредак до датума састављања извештаја и који ће бити укључен у извештај.
Специфични детаљи који се односе на напредак у реализацији кључних
активности и оних које су део критичнога пута за реализацију уговора ће бити
представљени на начин који ће илустровати поређење између стварнога и
предвиђенога напретка у реализацији уговора.
− Ресурси:
− Распоред ресурса који су на располагању Извођачу радова а који се односе на
радну снагу, особље и опрему укључујући и ажурирану процену да ли су
расположиви ресурси довољни за завршетак уговора у предвиђеном року.
− Трошкови везани за реализацију уговора:
− Ревидирана пројекција коначних трошкова радова, узимајући у обзир али не
обавезно ограничено и на следеће ставке:
− вредност привремене ситуације
− предвиђено смањење или повећање Уговорне цене
− процењивање Захтева/налога за додатне/допунске радове
− потврђивање и процењивање било каквих потраживања од стране Извођача
радова
− било какви трошкови повезани са прекорачењем предвиђенога рока за
реализацију са или без одобрених продужења рока за реализацију уговора
Вредност завршених радова ће бити представљена у графичком облику илуструјући
поређење између стварних и предвиђених вредности од почетка извођења радова.
Поред критеријума који се односе на месечно извештавање, као облик додатне
активност уз идентификовање потенцијалних уштеда, Надзорни инжењер ће обавестити
Наручиоца, уколико по његовом/њеном мишљењу постоји могућност да Уговор о
извођењу радова прекорачи расположиви буџет.)
Прилози уз Месечне извештаје ће укључивати :
1.- Табеларни прегледи:
− Документи предати од стране Извођача радова и одобрења Инжењера задуженог
за надзор.
− Упуства на градилишту издата до данашњега датума
− Захтеви/налози за додатне/допунске радове издати до данашњега датума
− Потраживања од стране Извођача радова
− Потврде о привременом стању одобрене од стране Инжењера задуженог за

надзор укључујући табеле које приказују датум на који је Извођач радова
исплаћен, неизмирени износ који треба да се исплати помоћу депозита, и износ
задржанога депозита
− Додатна средсва или средства за непредвиђене ситуације која су коришћена
− Одобрени „радови по дану“
− Остала уговорна питања нпр. потраживања на основу полисе осигурања /
гаранција / обвезница
2.-Примерци Записника са састанка:
1. Месечне посете градилишту
2. Остали уговорни састанци
Надзорни орган ће састављати записнике о месечним и свим осталим уговором
прописаних састанака.Без обзира на услове који се односе на укључивање записника
као саставног дела Месечних Извештаја, записници са месечних састанака који се
одржавају на градилишту и свих осталих уговором прописаних задатака ће бити
доступни за дистрибуцјиу у року од 24 сата од одржавања састанка.)
3.- Примерак најновијег цертификата привремене ситуације,
4.- Детаљан кратак преглед активности "Инжењера" који укључује:
− Процену професионалног односа Инжењера са Наручиоцем, Одељењем за
спровођење пројекта и Извођача радова, у оквиру које ће се детаљно наводити
административни, надзорни и инспекцијски проблеми укључујући препоруке
везане за начин на који ће се решавати ови проблеми
− Кратак преглед активности које су спроведене од стране Надзорног тима; нпр.
одобравање цртежа/детаља везаних за извођење радова, омогућавање посета
градилишту од стране Наручиоца, одржавање састанака итд.
3.- Квартални Извештај
Пружалац услуга ће достављати Кварталне Извештаје сваке три месеца, најкасније
недељу дана након окончања трећег, шестог, деветог и дванаестог месеца све до
окончања спровођења Уговора о извођењу радова.Главна питања која ће се обрађивати у
кварталним извештајима су безбедност на раду, квалитет, напредак, расположиви
ресурси и контрола административних активности везаних за уговор и трошкове: нпр.
квартални извештаји ће садржати све информације које су садржане у претходна 3
месечна извештаја, али ће такође саржати и извршни резиме у оквиру којег ће нагласак
бити стављен на: тренутно стање; главна административна, уговорна, техничка и
финансијска питања и проблеме који морају бити отклоњени; као и одлуке које су
донете од стране кључних актера како би се отклонили актуелни проблеми и
унапредило спровођење Пројекта. Квартални извештаји ће бити састављани и
достављани од стране чланова Одељења за спровођење пројекта пре одржавања
кварталних састанака Одељења за спровођење пројекта који ће се одржавати свака 3
месеца и на којима ће председавајућу улогу имати Руководилац Одељења за спровођење
пројекта.
4.- Извештај о завршетку радова
Надзорни инжењер ће по окончању Уговора о извођењу радова и по издавању потврде о
преузимању радова, у року од 15 дана доставити Извештај о завршетку радова
Примаоцу услуге и Руководиоцу Одељења за спровођење пројекта.
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Извештај ће садржати:
− Примерке Потврде/а о преузимању радова.
− Одобрене цртеже “изведенога стања” којима се показују све измене на дизајну
Радова.
− Потпуна анализа завршнихи трошкова Радова.
− Кратак преглед стварнога напредка у извођењу радова којим се детаљно наводе
разлози због којих је дошло до одлагања извођења радова и/или продужења рока
за
извођење радова.
− Издавање извештаја везаних за разне механичке и електричне компоненте
Радова (уколико постоје).
− Детаљи везани за све дозволе које су потребне за извођење радова.
− Кратак преглед процедура везаних за безбедност на градилишту, проблема
везаних за ову област и препорука везаних за унапређење безбедности на
градилишту.
− Кратак преглед радних пракси Извођача радова и расположивих ресурса.
− Процењивање квалитета материјала и изведених радова,проблема повезаних са
овим ставкама и препорука везаних за унапређење.
− Детаљи везани за техничке тешкоће настале током спровођења уговора и начини
за отклањање ових тешкоћа.
− Детаљи везани за административне тешкоће током спровођења уговора и начини
за отклањање ових тешкоћа.
− Процењивање снага и слабости у склопу уговорне документације и дизајна
Радова (укључујући али не и ограничено на Специјалне услове Уговора о
извођењу радова, техничке спецификације, ценовника, детаље везане за дизајн и
цртеже) укључујући препоруке везане за побољшања која би могла бити
остварена у будућим уговорима.
5.- Досије који се односи на Гаранцију квалитета
Поред Извештаја о завршетку радова Надзорни инжењер ће доставити и детаљни
досије који се односи на Гаранцију квалитета који ће садржати оригиналне захтеве за
инспекцијом, одобрења,образце тестова и цертификате који се односе на извршење
радова као и на материјале и Постројење који чине саставни део Радова. Документација
у оквиру Досијеа Гаранције квалитета ће садржати али неће бити и ограничено на:
− Све произођачеве сертификате о тестирању материјала, уколико постоје
− Сертификате о тестирању перформанси и гарантних споразума који су
примењиви на механичким и електричним постројењима
− Захтеве за инспекцију (уколико постоје), одобрења и резултати тестирања за:
− геотехнику / земљане радове (равнање, индикатори, збијање итд.)
− структурне и грађевинске радове (агрегати, изглед мешавине, јачина, оплата,
ојачања итд)
− архитектонске радове
Досије Гаранције квалитета ће бити састављен током извођења радова и биће доступан
за преглед од стране Наручиоца или Руководиоца Одељења за спровођење пројекта када

год за то постоји потреба.

6.- Завршни извештај
Пружалац услуга ће по издавању Потврде о преузимању радова доставити Завршни
извештај Наручиоцу и Руководиоцу Одељења за спровођење пројекта. Завршни
извештај ће садржати детаље везане за све додатне радове спроведене од стране
Извођача радова са циљем исправљања било каквих неправилности које су откривене
током Периода за обавештавање о недостацима. Завршни извештај ће садржати
коментаре и препоруке које се односе на радне праксе и одржавање спроведене од
стране Извођача радова. Завршни извештај ће такође саддржати кратаг преглед Завршне
изајве
за
све
радове
спроведене
у
складу
са
уговором.
7.- Остали Специјални извештаји везани за надзор
Остали Специјални извештаји везани за надзор између осталога могу укључивати:
− Извештаје о еколошким инцидентима и инцидентима везаним за безбедност на
раду
− Извештаје о перформансама/тестирању
− (Делимично) Извештаје о Преузимању/Пријему радова
− Извештаје о Захтеву/налогу за додатним/допунским радовима
− Извештаје о потраживањима и споровима.
8.- Достављање и одобравање Извештаја
Сви извештаји ће бити достављени Примаоцу услуге како би били одобрени.
Надзорни инжењер ће саставити све извештаје у А4 формату штампаном на обе стране
папира уз одговорајућа заглавља и подножја. Цртежи и распореди ће бити смањени на
максималну величину А3 како би се уклопили у формат извештаја. Извештаји се могу
спирално коричити.
Члан 10.Пружалац услуге се обавезује да ће у вршењу надзора употребити стручност и
пажњу доброг стручњака која се при томе у струци редовно очекује , узимајући у обзир
сврху за коју су Уговори наведени у чл.2.- закључени, као и да ће све преузете обавезе
пружити са професионалном пажњом и по правилима струке . Пружалац услуге
одговара и за лица која су по његовом налогу радила на пружању услуге надзора као
да их је сам пружио.
Обједињено , пружалац услуге је дужан да у извршавању својих уговорних обавеза из
своје професионалне делатности , да поступа са повећаном пажњом, према правилима
струке и обичајима - пажњом доброг стручњака .
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Средства финансијског обезбеђења доброг извршења посла

Члан 11.Као средство финансијског обезбеђења доброг извршење посла, пружалац услуге ће
даном потписивања овог уговора, примаоцу услуге, доставити две регистроване бланко
соло менице са пратећим овлашћењем за њихово попуњавање и копијом картона
депонованих потписа на име гаранције доброг извршења посла, у висини од 10% од
укупне максималне цене уговорене услуге из члана 6.- Уговора. Менице ће се држати у
портфељу примаоца услуге све до испуњења обавеза из овог уговора. Исте ће се
вратити најкасније у року од 8 дана од дана истека свих уговорених обавеза.
Пружалац услуге овим уговором овлашћује примаоца услуге да евентуалну штету коју
трпи, уговорну казну и друге трошкове наплати из менице из овог члана.
Уговорна казна
Члан 12.Уколико пружалац услуга својом кривицом не испуни своју уговорну обавезу пружања
услуге надзора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати примаоцу услуге износ
од 0,5% од укупно уговорене вредности из члана 3.- овог уговора, с тим да укупан износ
уговорне казне не може прећи 10% од уговрене максималне вредности. Право примаоца
услуге на наплату уговорне казне не утиче на право примаоца услуге да захтева
накнаду штете.
Раскид уговора
Члан 13.Овај уговор се може раскинути једностраном изјавом или споразумним путем.
Прималац услуге има права једностраног раскида уговора ако:
− Пружалац услуге својом кривицом касни са пружањем услуге и не предузима
одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења,
− Пружалац услуге не пружа своју услугу у складу са одредбама овог уговора,
− Пружалац услуге услугу пружа неквалитетно и ван уговорених норми,
− Пружалац услуге не поступа по налозима овлашћеног лица /Послодавца,
− Пружалац услуге не започне са пружањем услуге на начин и у роковима из овог
уговора
− Пружалац услуге из неоправданих разлога, прекине са пружањем услуге и исту
не настави по истеку накнадних рокова или ако одустане од даљегпружања
услуге,
Уколико из напред наведених разлога пружалац услуге прекине са пружањем услуге
или одустане од даљег рада, Прималац услуге има права да наплати гараницију за
добро извршење посла у целости, као и да захтева од пружаоца услуге накнаду штете.
Пружалац услуге има права једностраног раскида уговора ако:

−

прималац услуге ,својом кривицом , не поступи по одредбама овог уговора које
се односе на обавезе Примаоца услуге.

Уговор се раскида писменом Изјавом која се доставља другој уговорној страни са
отказним роком од 8 дана од дана достављања Изјаве која у себи мора да садржи основ
за раскид уговора.

Завршне одредбе
Члан 14.Уколико за време реализације овог уговора код Примаоца услуге, односно Пружаоца
услуга, дође до статусних и других битних промена, а које имају утицаја на извршење и
реализацију овог уговора, извршиће се евентуалне допуне и измене овог уговора све у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
Члан 15.Евентуалне, законом дозвољене , измене овог уговора, ће се вршити закључивањем
анекса овог уговора. На све међусобне односе који настану из реализације овог уговора,
а који нису ближе одређени истим, имају се непосредно примењивати одредбе Закона о
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи ,
Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта и
другим позитивним прописима везаним за пружање уговорене услуге.
Члан 16.Овај 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 ____________ године

за Пружаоца услуге:

М.П.

_______________________

за Примаоца услуге:
_____________________
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Листа Скраћеница
Наручилац

Послодавац
Пружалац
услуга
EIB
FIDIC
PIU
PRAG
CE
DCE
TS
GC
SC

ЈКП “Водовод и канализација”, Нови Сад (такође се наводи као
Послодавац у складу са FIDIC правилима и Руководилац
Пројекта у складу са EU PRAG Уговором о испоруци
добара/услуга)
Одговорно лице које именује Наручилац у складу са FIDIC
правилима
Лице које пружа услугу обављања надзора над извођењем радова
и испоруком добара
Европска Инвестициона Банка
Federation International des Ingenieurs Conseils (Међународни
савез инжињера консултаната )
Једница за имплементацију/Одељење за спровођење пројекта
Практични водич за поступке закључивања уговора за екстерне
активности Европске Уније
Главни инжењер надзорног тима (Chief Engineer)
Заменик CE (Deputy CE)
Time Sheet, Праћење утрошка времена ангажовања
Општи услови тендера (General Conditions)
Специјални услови (Special Conditions)

