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ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  

 

ДОДАТНИ РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НГЦ-1, НОВА 

ГЛАВНА ЦС КОД ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ((I ФАЗА), СА НАБАВКОМ И 

УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА 

 

 

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  03-И/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови Сад, јун 2020. године 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Предмет јавне набавке: Додатни радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, 

нова главна ЦС код Жежељевог моста (I фаза), са набавком и уградњом материјала 

Мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-1518/20 од 18.05.2020. године 

примљено и заведено код Наручиоца дана 22.05.2020. године под деловодним  бројем 

5.2-104736. 

 

2. Опис сваке партије, ако је предмет набавке обликован по партијама: 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. 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.  

 

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. 

 

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 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.  

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 

уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз 

понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора.   

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује члан групе понуђача 

који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-

, изузева обрасца 2.- и обрасца 6.- које попуњава, потписује сваки члан групе понуђача у 

своје име. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 

отварања понуда.  

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуда са варијантама није дозвољена.  

 

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти тако да се приликом отварања може са 

сигурношћу закључити да се први пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити, лично или поштом, на адресу:  

 

Ј.К.П. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

21000 Нови Сад ул. Масарикова бр. 17 

са назнаком:  

 

„Понуда за преговарачки поступак јавне набавке додатних радова у извођењу радова на 

изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I фаза), са набавком и 

уградњом материјала , број ЈН 03-И/20 – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и е 

mail/факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  
 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

Понуђач понуду може поднети само као заједничку, а имајући у виду да је позив за 

подношење понуде упућен у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним 

набавкама групи понуђача у којој је носилац посла Енерготехника - Јужна Бачка д.о.о. 

Нови Сад, чланови групе ГП Градитељ НС д.о.о. Нови Сад, Техноунион - Ексим д.о.о. 

Сремска Каменица, Hydrovision д.о.о. Београд и подизвођачи Индас д.о.о. Нови Сад и 

Горење пројект инжењеринг д.о.о. Велење Република Словенија. 

 

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 јавне набавке додатних радова у извођењу радова на изградњи 

НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I фаза), са набавком и уградњом 

материјала, број ЈН 03-И/20– НЕ ОТВАРАТИ".  
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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.  

 

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 15.06.2020. године до 13,00 

часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављена понуда биће јавно комисијски отворена у просторијама 

Наручиоца, дана 15.06.2020. године са почетком у 13,30 часова.  

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 

почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писано овлашћење за учествовање 

у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено потписом 

овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде 

морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према 

наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке 

прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у 

складу са Законом.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. Закона и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 

 попуњен и потписан Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  

 попуњен и потписан Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за 
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све остале чланове групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује члан групе понуђача 

који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-

, изузев обрасца 2.- и обрасца 6.- које попуњава и потписује сваки члан групе понуђача у 

своје име. 

 

9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача.  

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 

понуда, наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, 

закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу 

предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за 

извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о 

пословно-техничкој сарадњи  и достави у оригиналу или овереној копији.  

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона 

о јавним набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне 

набавке без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен, потписан образац бр.1.Б – Подаци о 

подизвођачу, за сваког подизвођача ког ангажује.  

 

Све обрасце у понуди потписује понуђач, изузев обрасца 2.- који попуњава, потписује 

подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 

1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови 

за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.  

 

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља за 

подизвођача  за  део  набавке  који  ће  извршити  преко  подизвођача.  

 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  
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Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 

лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

 

10. 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 потписан од 

овлашћеног лица за заступање понуђача. Понуђач доставља једну понуду у писаном 

облику,  на приложеном Обрасцу понуде. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде чине и сви остали докази о испуњености 

услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су 

наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на предвиђени 

начин: 

 

 попуњен, потписан Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,  

 попуњен, потписан 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде, 

 попуњен, потписан Образац бр. 3.- Понуда, 

 попуњен, потписан Образац бр. 4.- Структура цене са предмером радова, 

 попуњен, потписан Образац бр. 5.- Образац трошкова припреме понуде, по 

потреби 

 попуњен, потписан Образац бр. 6.- Изјава о независној понуди, 

 попуњен, потписан Образац бр. 7.- Изјава о очувању комплетне функционалности 

постојећег система даљинског надзора црпних станица канализације 

 докази о испуњености услова из члана 75. предвиђени чланом 77. Закона и 

конкурсном документацијом 

 обрасци и докази у складу са тачком 8. овог упутства у случају да група понуђача 

подноси заједничку понуду и 9. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем 

 предлог динамичког  плана у складу са тачком 15. овог упутства 

 средства финансијског обезбеђења у складу са тачком 17. овог упутства 

 

Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима («Сл. 

гласник РС» бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18). 

 

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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11. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду, одбије 

неприхватљиву понуду. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач може, у писаном 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. 03-И/20“. Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће 

упутити на следећу адресу Наручиоца: Јавно комунално предузеће «Водовод и 

канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова бр. 17. или e mail: 

tamara.radojev@vikns.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07:00 до 15:00 

часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током 

викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.  

 

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

 

Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева објавити одговор на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона и 

13-им начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 
 

13. ЦЕНА 

 

Цене у понуди изразити у динарима. 

 

Понуђач може цену исказати у ЕUR, а иста ће бити прерачуната у динаре по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда. 

 

Уговарање цене се врши у динарима. 

 

Цену у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ-a. 

 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

 

У Обрасцу структуре цене исказати јединичне цене без ПДВ-а, укупне вредности за сваку 

ставку без ПДВ-а, укупне вредности по групама и подгрупама радова, укупну цену без 

ПДВ-а, укупну цену са ПДВ-ом, као и износ ПДВ-а.  
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Понуђена цена мора у себи да садржи све зависне трошкове извођења предметних радова 

са набавком и уградњом материјала и закључења уговора, трошкове материјала, радне 

снаге, механизације и других елемената градње, који важе на тржишту у моменту давања 

понуде, вредност свих потребних материјала, све стручне и помоћне радне снаге, 

потребног алата, превозних средстава за рад, унутрашњег надзора, спровођења мера 

заштите на раду и заштите од пожара, осигурања објекта, геодетског обележавања и 

снимања терена, израде пројекта изведеног објекта, добит понуђача и др. У цену 

укалкулисати и цену израде Пројекта изведеног објекта. 

 

Цена подразумева франко градилиште, размештено и монтирано.  

 

Јединичне цене су фиксне.  

 

Коначан обрачун биће извршен на основу стварних количина из грађевинске књиге 

применом јединичних цена из прихваћене понуде. Коначна цена извођења радова из овог 

уговора, утврђује се обрачуном на основу стварно изведених радова, стварно уграђених 

материјала дефинисаних понудом уз примену уговорених јединичних цена из понуде са 

посебно израженим обрачуном пореза на додату вредност у складу са Законом о порезу 

на додату вредност 

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

14. НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу испостављања привремених 

ситуација и/или окончане ситуације испостављене по извршеној примопредаји радова 

(Записник о примопредаји изведених радова без примедби), а по добијању новчаних 

средстава из буџета Града Новог Сада. 

 
Плаћање ће бити извршено по добијању новчаних средстава из буџета Града Новог Сада. 
 

Плаћање ће се вршити у динарима на основу испостављених ситуација у динарима. 

 

Порез на додату вредност ће се обрачунавати у складу са Законом о порез на додату 

вредност Републике Србије. 

 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос.    
 

15. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Минимално прихватљив рок извођања радова износи 120 календарских дана, а 

максимално прихватљив рок извођења радова је 150 календарских дана од дана увођења 

понуђача у посао.  
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Рок за увођење понуђача у посао је 30 дана од дана обостраног потписивања (закључења) 

Уговора, уз услов да Наручилац као инвеститор обезбеди сву неопходну документацију. 

 

Понуђач је дужан да изради и у понуди достави предлог динамичког плана сагласан 

понуђеном року извођењa предметних радова под идеалним условима, а све у складу са 

одредбама модела уговора. Уколико понуду подноси група понуђача, динамички план 

потписује само овлашћено лице носиоца посла из групе понуђача. 

 

16. ГАРАНТНИ РОК 

 

Обим, врста и квалитет радова и уграђеног материјала одређени су овом конкурсном 

документацијом и предмером радова на основу којих ће се радови изводити. 

 

Понуђач ће бити у обавези да наведене радове изведе према предмеру радова, својој 

понуди, техничкој документацији, дозволи за извођење радова и осталој пратећој 

документацији, у свему према важећим прописима, техничким нормативима и обавезним 

стандардима квалитета који важе за извођење ове врсте радова и  техничким упутствима 

инвеститора. 

 

Гарантни рок за уграђени материјал понуђач ће исказати у месецима и исти ће почети да 

тече од дана извршене примопредаје тако што ће обе стране потписати Записник о 

примопредаји изведених радова, а исти не може бити краћи од 24 месеца. 

 

Гарантни рок за изведене радове понуђач ће исказати у месецима и исти ће почети да 

тече од дана извршене примопредаје тако што ће обе стране потписати Записник о 

примопредаји изведених радова, а исти не може бити краћи од 24 месеца. 

 

За време трајања овог гарантног рока, понуђач  је дужан да на позив Наручиоца отклони 

све недостатке на изведеним радовима, укључујући и уграђени материјал на начин 

прецизиран конкурсном документацијом.   

 
Рок одазива за отклањање недостатака у гарантном року понуђач нуди у данима или 

сатима, а исти не може бити дужи од 7 дана од момета пријема писаног захтева за 

отклањање недостатака упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца (укључујући и 

е маил). 

 

17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Понуђач је дужан да у понуди достави неопозиву, безусловну, без права на приговор и на 

први позив плативу банкарску гаранцију за озбиљност понуде, у висини од 5% 

вредности понуде, без пдв-а.  

 

Банкарска гаранција је саставни део понуде. Сваку понуда која се достави, а није 

покривена банкарском гаранцијом, Наручилац ће одбити као неприхватљиву. 
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Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана отварања 

понуда. 

 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити наплаћена у случајевима: 

 ако понуђач повуче или измени своју понуду коју је наручилац прихватио 

 у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном 

року; 

 у случају да понуђач не достави захтеване гаранције предвиђене Уговором, као 

и ако их не достави у року дефинисаном у уговору. 

Понуђач је дужан да у понуди достави и:  

 

 оригинал обавезујуће Писмо/Изјаву о намерама пословне банке понуђача да ће 

банка понуђачу издати неопозиву, безусловну и плативу на први позив банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% вредности понуде 

(вредности уговора), без пдв-а, са трајањем најмање 120 дана дужим од истека 

свих обавеза извођача из овог уговора за коначно извршење посла, а које треба да 

буде потписано и оверено од стране банке.  

 оригинал обавезујуће Писмо/Изјаву о намерама пословне банке понуђача да ће 

банка понуђачу издати неопозиву, безусловну и плативу на први позив банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини 10% вредности 

понуде (вредности уговора), без пдв-а, са роком важења 5 дана дуже од уговореног 

гарантног рока. 

 

 

Изабрани понуђач је у обавези, да најкасније у року од 20 дана од дана закључења 

уговора,  наручиоцу поднесе неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, у висини 10% од вредности уговора, без пдв-а, са 

трајањем најмање 120 дана дужим од истека свих обавеза извођача за коначно извршење 

посла. 

 

Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних обавеза, 

важност банкарске гаранције се мора продужити, најкасније 10 радних дана пре истека 

важности постојеће гаранције. Изабрани понуђач ће наведену банкарску гаранцију 

доставити Наручиоцу најкасније у моменту потписивања анекса уговора и то 10 радних 

дана пре истека важеће гаранције. У противном, уговор ће се сматрати аутоматски 

раскинутим, а важећа банкарска гаранција наплатити. 

 

Гаранцију ће Наручилац наплатити уколико понуђач/извођач неосновано одбије да 

изврши или прекине започете радове, који су му додељени по основу ове јавне набавке, 

као и другим случајевима одређеним Уговором. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о 

примопредаји радова достави неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску 

гаранцију као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини 10% вредности 

уговора, без пдв-а, са роком важења  

5 дана дуже од уговореног гарантног рока. 
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Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних обавеза у 

гарантном року, важност банкарске гаранције се мора продужити, најкасније 10 радних 

дана пре истека важности постојеће гаранције. Изабрани понуђач ће наведену банкарску 

гаранцију доставити Наручиоцу најкасније у моменту потписивања анекса уговора и то 

10 радних дана пре истека важеће гаранције. У противном, уговор ће се сматрати 

аутоматски раскинутим, а важећа банкарска гаранција наплатити. 

 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена изабраном понуђача одмах 

након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла. 

 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, 

Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране 

понуђача. 

 

 

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писаном облику захтева од понуђача, 

додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као 

и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке 

понуде, у складу са чланом 93. Закона.  

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

19. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

20. ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

 

Понуђач је обавезан да пре увођења у посао осигура радове, материјал, инсталације и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) 

са роком важења осигурања 30 дана дуже од предвиђеног рока извођења радова.  

 

Понуђач је такође дужан, да се о свом трошку, код првокласног осигуравајућег друштва, 

за све време извршења уговора, осигура и за случај проузроковања извршењем радова, 
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повреде трећих лица, смрти трећих лица, оштећење имовине трећих лица и пропасти 

имовине трећих лица.  

 

21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року 

од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће 

бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

 

22. 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 критеријума и рангирање понуде.  

 

23. 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. 
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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, који се надокнађују у Законом прописаном случају. 

 

24. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

25. 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. 

 

26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Измене уговора ће бити могуће у сладу са Законом о јавним набавкама у делу уговореног 

рока извођења радова под условима одређеним Уговором. 

 

27. 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 може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. 

 

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. 

бр. 03-И/20“.  

 

Копију 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 садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца.  

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
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примљен од стране Наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац 

исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

Рокови из претходна два става се не примењује у случају преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано 

лице није учествовало у поступку. 

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 

права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

 

Подносилац захтева за зађштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 

(број рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања 153 или 253, позив на број 03-И/20, сврха: 

ЗЗП, Јавно комунално предузеће Водовод и канализација Нови Сад, ЈН број  03-И/20, 

корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара. 

 

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-

administrativne-takse.html 

 

  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 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 надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван 

за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита); 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 

суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду 

објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 

Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан 

за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и 

према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког сe доставља уверење из казнене 

евиденције. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверење Пореске 

управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

5.- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом и као доказ за правно лице 

потребно је доставити важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности, издате од 

стране надлежног органа – важеће Решење о испуњености услова за грађење објеката, 

односно извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство 

надлежно за послове грађевинарства, односно аутономна покрајина, и то са следећим 

шифрама:     

 

1.- За међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације 

И 071 Г3 – извођење  радова на хидротехничким објектима и 

2.- За међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације 

И 071 М2 – извођење машинских инсталација на објекатима водоснабдевања и 

индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике 

 

Услови које мора да испуни сваки члан групе понуђача: 

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним у овом одељку. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4 Закона, што 

доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Доказ о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачка 5. Закона понуђач доставља и за подизвођача за део набавке који 

ће извршити преко подизвођача. 

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- 

конкурсне документације.  
 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно 
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подизвођач, у своје име. 

 

Начин достављања доказа:   
 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из члана  75. став. 1. тачка 1) Закона - Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, 

доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. 

Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право провере 

на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао 

неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати 

неприхватљивом и биће одбијена. 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 

 

 

                                                                         ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                  Комисија за јавне набавке 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”. 

 

 

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 потписом овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Елемент о којем ће се преговарати је понуђена цена (укупна понуђена цена и 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 ког је 

предато овлашћење за преговарање, ће бити дата могућност да се усмено изјасни о 

елементу за преговарање.  

 

Евентуално смањење цене током преговарања се изражава у процентима, на пример: 5% 

на укупну и све јединичне цене. 

 

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. 
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ОБРАСЦИ 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

   

                                            

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:     

  

3.- Матични број:     

 

4.- Порески број:     

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: _____ 

 

6.- Шифра делатности:_____________________________ 

 

7.- Бројеви телефона:           

 

8.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

9.- 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. 

     

10.- Особа за контакт:           

 

11.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

                                            
                                                     а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

                                                     в. – са подизвођачем                                             
 

                                            

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 
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                                                                                                ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

6.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 
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  ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- Б 

                                            

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

6.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству члана групе понуђача/подизвођача 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

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 нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде у преговарачком поступку број 03-И/20, наручиоца 

јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 

 

У _______________________ дана ________2020.г. 

 

 

 

 

                                                                                           Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

            

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

Додатни радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код 

Жежељевог моста (I фаза), са набавком и уградњом материјала БР. ЈН 03-И/20 У 

ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- шифра делатности_______________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт _________________________________  

-                                                          (име, презиме 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција)  

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧИ: 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 
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- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

На основу Измењеног позива за подношење понуда за јавну набавку додатних радова у 

извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I фаза), са 

набавком и уградњом материјала, упућеног дана 03.06.2020. године и објављеног 

Обавештења на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како следи: 

 

- Укупна понуђена цена износи ___________________   без пдв-а 

 

- Рок плаћања на основу испостављања привремених ситуација и/или окончане 

ситуације испостављене по извршеној примопредаји радова (Записник о 

примопредаји изведених радова без примедби), а по добијању новчаних средстава из 

буџета Града Новог Сада 

 

- Начин плаћања: налог за пренос 

 

- Рок извођења радова: _______________ календарских дана рачунајући од дана 

увођења у посао  

 

- Гарантни рок за уграђени материјал _______ месеци рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји изведених радова 

 

- Гарантни рок изведене радове износи__________месеци рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји изведених радова   

 

- Рок за отклањање недостатака у гарантном року________ рачунајући момета 

пријема писаног захтева за отклањање недостатака упућеног од стране овлашћеног 

лица Наручиоца. (укључујући и е маил) 
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- Рок важења понуде: _________________ 

 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као 

и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ________________ 

________________________________________________________________________ 

        

                                    

Понуду дајем: - заједничка понуда 

- понуда са поизвођачем 

                               

 

 

Место и датум  ___________________         

 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                   _____________________ 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  4.-      

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА ПРЕДМЕРОМ РАДОВА 

 

 

Р

е

д

. 

Б

р

. 

Опис радова 

Јед. 

мер

е 

Количи

на 

Јед. 

цена 

без 

пдв-а 

Укупна 

цена 

без пдв-

а 

      

I ДРЕНАЖНИ СИСТЕМ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ 

ЗАРОБЉЕНИХ ВОДА    

 НА ОБЈЕКТУ НГЦ1     

      

1

. 

Израда дренажног система за прикупљање 

заробљених вода. Дренажни ситем се састоји 

од дренажних рововова и сабирних шахтова. 

Дренажни ров се састоји од савитљиве 

дренажне цеви обавијене геофилцом и 

затрпавне крупнозрним шљунком. Просечни 

попречни пресек дренажног рова је 70x70цм. 

Дренажни шахтови су дубљи од дна 

дренажног рова за цца 1,0м. 

        

   - дренажни ров  м 120,00     

   - дренажни шахтови Φ1000 дубине цца 2,0м ком 2,00     

   - рад дренажне пумпе 2 пумпе x 24h x 30 дана 

h 1.440,00     

  УКУПНО I:         

      

I

I САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА     

      

1

. 

Монтажа и демонтажа саобраћајне 

сигнализације у складу са спецификацијом 

датој у прилогу ове понуде, а која је саставни 

део пројекта Е-С/507 урађеног од стране 

Војводинапројекта из Новог Сада. пау

ш. 1,00     
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  УКУПНО II:         

      

I

I

I УРЕЂЕЊЕ КОРИТА ДУНАВА     

      

1 
Израда стабилизационог мадраца испод 

ножице обалоутврде - Измењено техничко 

решење         

   

а) Допунски ископ дна са пловног багера од 

профила 14, км 1254+214,00 до км 

1254+221,50 (између профила 15 и 16) до 

коте 68,40. Ископани материјал распоредити 

по дну корита ван зоне радова. 

Обрачун по м³ ископаног материјала 

м³ 82,95     

            

  б) Израда каменог тепиха од ломљеног 

камена, стандардног квалитета (запреминске 

тежине не мање од 2,6г/цм3), крупноће од 6 

до 15 цм дебљине 20цм према попречним 

профилима и ситуацији предвиђене уградње. 

У цену је урачуната набавка материјала, 

транспорт и рад на уградњи са пловила. 

Ценом су обухваћена и сва неопходна 

геодетска снимања (ехосондером или 

сонаром) као обавезна пре почетка радова и 

на завршетку као основа за обрачун. Такође 

ценом обухватити и све прописане услове за   

рад и мере безбедности због специгичности 

локације на којој се врши уградња. 

 

Обрачун по м3 изведеног каменог тепиха од 

ломљеног камена. 

м³ 95,78     
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  ц) Израда каменог набачаја од ломљеног 

камена, стандардног квалитета (запреминске 

тежине не мање од 2,6г/цм3), крупноће од 15 

до 45 цм дебљине према попречним 

профилима и ситуацији предвиђене уградње. 

У цену је урачуната набавка материјала, 

транспорт и рад на уградњи са пловила. 

Ценом су обухваћена и сва неопходна 

геодетска снимања (ехосондером или 

сонаром) као обавезна пре почетка радова и 

на завршетку као основа за обрачун. Такође 

ценом обухватити и све прописане услове за   

рад и мере безбедности због специгичности 

локације на којој се врши уградња. 

Обрачун по м3 изведеног каменог набачаја 

од ломљеног камена. 

м³ 1.136,62     

            

  д) МОБИЛИЗАЦИЈА И 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ 
пау

ш. 1,00     

  УКУПНО III:         

      

I

V 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЦЕВОВОДА ПОЛИЕСТЕР Φ500, ДУКТИЛ 

Φ600 И ПОЛИЕСТЕР Φ900 НА ДЕОНИЦИ ИЗЛИВНОГ КОЛЕКТОРА НА 

ОБЈЕКТУ НГЦ1 

      

1

. Набавка материјала, транспорт, радионичка 

израда и монтажа челичне подконструкције. 

Ценом обухватити набавку, транспорт и 

израду челичних шипова Φ219,1x6,3мм и 

њихових врхова. 

Обрачун по кг кг 

10.648,6

8     

            

2

. 

Транспорт опреме и побијање челичних 

шипова Φ219,1x6,3мм дужине 10м. Укупно је 

предвиђено 18 комада.Обрачун по м шипа 

м 160,00     

  УКУПНО IV:         

      

V РАЗНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ НГЦ1     
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1

. 
Разбијање зидова од опеке са утоваром у 

камион и одвозом на депонију.  м³ 530,61     

            

2

. 
Транспортни трошкови, набавка, 

разастирање, планирање, уградња и 

адекватна уградња песковитог материјала. 

Обрачун по м³ м³ 3.595,00     

  УКУПНО V:         

      

V

I ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТОПЛОВОДА     

      

1

. 

Демонтажа АБ поклопних плоча топловода 

дебљине 20цм и ширине 250цм. Разбијање 

бетона, утовар у камион и транспорт на 

депонију. 

Обрачун по м³  м³ 10,00     

            

2

. 
Сечење постојећег АБ зида д=20цм, укупне 

дужине сечења (4 реза x 1,20м/резу)=4,80м. 

Обрачун по м' м' 4,80     

            

3 Набавка материјала, транспорт, радионичка 

израда и монтажа челичне подконструкције 

подвлачењем профила испод АБ плоче 

колектора. Ценом обухватити набавку, 

израду, транспорт и монтажу челичне 

конструкције са поткопавањем АБ колектора 

за потребе провлачење профила. 

Обрачун по кг кг 2.236,57     

  УКУПНО VII:         

      

V

I

I КЕРНОВАЊЕ ЗИДОВА     

      



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

32 / 44 

 

 

1 Керновање АБ темељног зида за потребе 

пролаза електро инсталација на објекту ККЦ. 

Предвиђен керн је пречника Φ300. Дебљина 

бетонаског зида је 30цм. Ценом позиције 

предвидети и додатно разбијање дела подне 

плоче дебљине 15цм димензија цца 50x50цм. 

Утовар разбијеног материјала у камион и 

одвоз на депонију. 

Обрачун по комаду керна ком 1,00     

            

2 Керновање АБ плоче на коти 80,00мнм за 

потребе пролаза инсталација. Предвиђен 

керн је пречника Φ75-100. Дебљина бетонске 

плоче је 50цм. Утовар разбијеног материјала 

у камион и одвоз на депонију.Обрачун по 

комаду керна 
ком 11,00     

            

3 Разбијање АБ бетона у објекту НГЦ1 на АБ 

зиду изливног колектора за израду продора 

цевовода Φ600. Потребне димензије отвора 

су цца 70x70цм. Ценом предвидети сечење 

арматуре, утовар разбијеног материјала у 

камион и одвоз на депонију. Дебљина АБ 

зида је 70цм. Разбијање се врши ручним 

пикхамерима на висини изнад 2м на 

претходно израђеној платформи. 

Обрачун по комаду отвора ком 1,00     

            

  УКУПНО VIII:         

      

V

I

I

I САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ     

      

  1.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

1 
ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА ЗА НАСТАВАК 
АСФАЛТНИХ РАДОВА  м1 13,40     

            

2 

ПОЛАГАЊЕ ПЛАСТИЧНИХ КАБЛОВИЦА И 
ПОЛУКАБЛОВИЦА         

а) за електроенергетске каблове ПВЦ 
полуцевима Ø125мм  м1 104,00     
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3 ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПЦА ком 1,00     

            

4 

БЛИНДИРАЊЕ И РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 
СЛИВНИКА И РЕШЕТКЕ     

    

а) сливника   ком 1,00     

б) атмосферске решетке ком       

            

5 
РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ОГРАДЕ СА 
БЕТОНСКИМ ТЕМЕЉОМ м1 124,00     

            

6 
ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА НАДЗЕМНИХ И 
ПОДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОДОВА пау

шал       

            

7 
РУШЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ЗАШТИТНИХ 
БЕТОНСКИХ КУГЛИ ком 30,00     

            

  2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

            

1 ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ м3 1967,00     

            

2 НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА м2 2900,00     

            

3 
ОЈАЧАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ СЛОЈЕМ ОД ПЕСКА - 
НАСИП ОД ПЕСКА м3 1238,00     

            

4 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉЕ м3 468,00     

            

5 ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ м2 2736,00     

            

6 ПЛАНИРАЊЕ РАВНИХ ПОВРШИНА И КОСИНА  м2 1376,00     

            

7 РАЗАСТИРАЊЕ ИСКОПАНОГ МАТЕРИЈАЛА НА 
ДЕПОНИЈУ    м3 1967,00     

            

8 ТРАНСПОРТ ИСКОПАНОГ МАТЕРИЈАЛА 
(к=1,20) м3 2360,40     

            

  3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ         

            

1 ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ 
ЗБИЈЕНОГ ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА         
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  1) Коловоз          

  а) од дробљеног  каменог материјала 0/31,5 мм м3 213,00     

  б) од дробљеног каменог материјала 0/63 мм   м3 580,00     

  2) Пешачке површине и тротоари         

  а) од дробљеног  каменог материјала 0/31,5 мм м3 45,50     

            

4 
ИЗРАДА ПЕШ. ПОВРШИНА И ТРОТОАРА ОД 
БЕХАТОН ЕЛЕМЕНАТА         

  а) Заштитни тротоари око објекта м2 103,00     

  б)  Пешачке површине м2 319,00     

            

5 ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА         

  б) димензија 12/18 м1 436,00     

            

  4. ОДВОДЊАВАЊЕ         

            

1 ИЗРАДА СЛИВНИКА СА РЕШЕТКОМ ком 7,00     

            

  УКУПНО IX:         

      

I

X 

ЕПОКСИДНИ ПОД У ТРАФО 

СТАНИЦИ     

      

1

. 
Епоксидни премаз - систем за техничке 

просторије1. Брушење бетонске подлоге 

машинама са дијамантским наставцима2. 

Усисавање3. Израда холкера од епоксидног 

морта (ЕПОКСИДНИ ПРАЈМЕР + 

КВАРЦНИ ПЕСАК)4.Наношење епоксидног 

прајмера КЛБ ЕП 30На деловима где је 

подлога урађена по стандардима, прајмер се 

наноси ваљнком, а уколико је потребно да се 

санирају пукотине и неравнине, потребно је 

површину преглетовати"на нулу" смешом 

епоксидног прајмера и кварцног песка. 
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  Уколико није израдјена хидроизолација , или 

је подлога влажна више од 3 % мерено по ЦМ 

методи, потребно је урадити припрему 

прајмером КЛБ ЕП 52 , у 3 руке, који 

спречава продор капиларне влаге, и чини 

секундарну хидроизолацију. 

5. Наношење епоксидног премаза на холкере. 

Предлажемо да се премаз ради до 10 цм 

висине. 

6.Наношење епоксидног премаза у две руке 

преко целе поврсине. 
        

   - темељна плоча м² 123,65     

   - плоча приземља м² 120,00     

            

2

. 

Израда холкера 

        

   - темељна плоча м 98,50     

   - плоча приземља м 98,50     

  УКУПНО XI:         

      

X СПУШТЕНИ ПЛАФОН У ОБЈЕКТУ 

ККЦ     

      

1

. 

Набавка материјала, израда растер плафона 

60x60цмса испуном од минералних плоча 

(атлас или савана). Позицијом је предвиђена 

обрада око свих отвора и рупа. Плафон се 

поставља на префабриковану металну 

подконструкцију са свим потребним 

предрадњама у виду постављања вођица и 

хоризонталних носача. Висина спуштеног 

плафона је 40цм. Све радове извести у свему 

према важећим техничким нормативима за 

ову врсту рада. 

Обрачун по м² 
м² 235,39     

  УКУПНО XII:         

      

X

I МАШИНСКИ РАДОВИ     

      

1
. 

Контрола положаја тега неповратне 
клапне Ц пумпи         
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  Набавка, испорука и уградња делова и 
компонената:         

  - безконтактни сензор положаја тега         

  - носач сензора положаја тега од 
нерђајућег челика         

  - каблирање и повезивање са системом 
управљања пумпне станице         

  - тестирање и пробни рад         

  Обрачун по комаду ком 4     

            

2
. 

Скраћивање мостова кранске 
конструкције         

  Набавка, испорука и уградња делова и 
компонената:         

  
- растављање кранске конструкције, 
одсецање делова кранске конструкције, 
довођење на потребну меру, уградња 
потребних оребрења, састављање 
крана, АКЗ         

  - пробнин рад кранова         

  
Обрачун по комплету 

ком
пл 1     

            

3
. 

Измени начина темељења и 
ослањања Ц пумпних агрегата         

  Набавка, испорука и уградња делова и 
компонената:         

  - Бушење рупа Ф35 мм у примарном 
бетону керновањем, дубина 200 мм.         

  - продужавање анкер вијака М32 *200 мм, 
материјал нерђајући челик         

  - носач вођица Ц пумпи од нерђајућег 
челика         

  
Обрачун по комаду 

ком
пл 4     

            

4
. 

Управљање радом вентилатора у 
систему   управљање одсисним 
вентилатором црпилишта: 

        

  Набавка, испорука и уградња 
компонената система         
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-испорука и монтаза сензора H2S с 

мерним подруцјем 0-100 ппм и излазним 
сигналом 4-20 мА, уграден у кућисте од 
нерђајућег челика, заштита ИП66, радно 
подручје од -40 до +50 °Ц         

  - ширење постојећцег контролера за 
потребе додатних АИ и ДИ         

  - прерада ЕКО ормарића         

  - израда програма и параметрирање         

  
Обрачун по комплету 

ком
пл 1     

            

5
. 

Продужетак кранске стазе крана у 
простору решетки и табластих 
затварача         

  Набавка или израда, испорука и уградња 
делова и компонената:         

  - демонтажа постојећих граничника и 
монтажа на нову позицију         

  - продужетак кранске стазе         

  - демонтажа и поновна монтажа 
граничних прекидача         

  - замена постојећих и уградња нових 
сигналних и енергетских каблова         

  - провера и подешавање рада крана         

  - тестирање и пробни рад крана         

  
Обрачун по комплету 

ком
пл 1     

            

6
. 

Измена у конструкцији дводелног 
поклопца пумпнеих цеви П и Д 
пумпних агрегата         

  Набавка материјала, израда и испорука 
делова за дораду поклопаца. Материјал 
је од нерђајућег челика.         

  - израда оребрења и заваривање на 
постојеће поклопце пумпних цеви         

  Обрачун по комаду ком 6     
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7
. 

Изменa система подизања Д и П 
пумпних агрегата 

        

  Набавка материјала, израда и испорука 
делова за систем подизања пумпних 
агрегата. Сви материјали су нерђајући.         

  - сајла Ф22 са алкама Ф80 за 
преузимање пумпног агрегата, сајла и 
алке су по препорукама произвођача         

  - профилисана гума за смештање 
енергетских и сигналних каблова         

  - шелне са гуменим штитником за 
повезивање сајле и каблова         

  - демонтажа и поновна монтажа пумпних 
агрегата 

        

  Обрачун по комаду ком 6     
  УКУПНО XI:         

      

X

I

I ЕЛЕКТРОТЕХНИКА     

      

1 Бакарне сабирнице-шине:         

            

1

,

1 

Набавка, испорука и уградња у НН 

расклопним блоковима црпне станице, са 

свим галванским повезивањима, бакарних 

сабирница-шина попречног пресека 

120x10mm  kg 2.156,00     

            

1

,

2 

Набавка, испорука и уградња у НН 

расклопним блоковима изолационих носача 

бакарних сабирница из претходне позиције  ком. 26,00     

            

1

,

3 

Набавка, испорука и уградња ткзв. 

универзалног носача за НН расклопни блок 

дубине 800mm ком. 22,00     

            

1

,

4 ситан и неспецифициран материјал и рад 

пау

ш. 1,00     
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Укупно бакарне сабирнице-шине:         

            

            

2 Кабловски водови:         

            

  Набавка, испорука и полагање са свим 

галванским повезивањима кабловског вода 

типа:         

2

,

1 XP00-Y 3x95+50mm2 1/0,6kV m 30     

2

,

2 XP00-Y 3x70+35mm2 1/0,6kV m 30     

2

,

3 TML-J rund 4x70 BL или S1BN8-F 3x70/35 m 100     

2

,

4 TML-J rund 4x35 BL или S1BN8-F 4G35 m 100     

2

,

5 TML-J rund 12x1,5 BL или S1BN8-F 10G1,5 m 30     

2

,

6 

TML-J rund 12x1,5 BL или S07RC4N8-F 

12G1,5 m 40     

2

,

7 Ethernet UTP cat 6 m 530     

2

,

8 LiYCY 12x0,5 GR m 225     

2

,

9 LiYCY 20x0,5 GR m 185     

  Набавка, испорука и израда кабловске 

спојнице за претходне кабловске водове 

типа:         

2

,

1

0 TML-J rund 4x70 BL  ком. 16     

2

, TML-J rund 4x35 BL  ком. 16     
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1

1 

2

,

1

2 TML-J rund 12x1,5 BL  ком. 10     

            

  Укупно кабловски водови и спојнице:         

            

  УКУПНО XII:         

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДОДАТНИХ РАДОВА    

      

I 

ДРЕНАЖНИ СИСТЕМ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАРОБЉЕНИХ 

ВОДА      

НА ОБЈЕКТУ НГЦ1       

I

I САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА       
  

I

I

I УРЕЂЕЊЕ КОРИТА ДУНАВА       

  

I

V 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЦЕВОВОДА ПОЛИЕСТЕР Φ500, 

ДУКТИЛ Φ600 И ПОЛИЕСТЕР Φ900 НА ДЕОНИЦИ ИЗЛИВНОГ 

КОЛЕКТОРА НА ОБЈЕКТУ НГЦ1 

  

V РАЗНИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ НГЦ1         

V

I ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ТОПЛОВОДА       
  

V

I

I КЕРНОВАЊЕ ЗИДОВА       

  

V

I

I

I САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ       

  

I

X ЕПОКСИДНИ ПОД У ТРАФО СТАНИЦИ       
  

X СПУШТЕНИ ПЛАФОН У ОБЈЕКТУ ККЦ         

X

I МАШИНСКИ РАДОВИ         

X

I

I ЕЛЕКТРОТЕХНИКА         
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УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

 

ИЗНОС ПДВ-А  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ 

 

 

 

Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако 

да крајњи збир - Укупна вредност без пдв-а  искаже укупну понуђену цену дату на 

Обрасцу број 3.- Образац Понуде. 

 

Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у 

реализацији набавке.Понуђачи су дужни да попуне све ставке овог Обрасца. 

 

 

 

 

                                                                                                  Структуру цене дао: 

 

___________________________________ 

                                                                                       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, 14/15 и 

68/15) дајемо следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                _____________________________ 

 

                                                           

 

 

 

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  6.- 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству члана групе понуђача  

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

понуду у преговарачком поступку број 03-И/20, наручиоца јавно комунално предузеће 

„Водовод и канализација“ Нови Сад, подносимо независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништаван. 

 

 

 

 

 

У _______________________ дана ________.2020.г. 

 

  

 

 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                 _____________________________                                                    
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  7.- 

 

 

ИЗЈАВА 

о очувању комплетне функционалности постојећег система даљинског надзора 

црпних станица канализације 

 

 

 

Овлашћено лице ______________________________________ (име и презиме 

овлашћеног лица) понуђача/овлашћеног члана групе понуђача _____________________ 

_____________________________________________  из ___________________________ 

(пун назив и седиште) изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

ће у току извођења радова и након извршених измена апликативног софтвера, а у складу 

са спецификацијом и по захтеву Наручиоца у поступку јавне набавке додатних радова на 

извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I фаза), са 

набавком и уградњом материјала, ЈН број 03-И/20, бити очувана комплетна 

функционалност постојећег система даљинског надзора црпних станица канализације. 

 

 

Место и датум  __________________       

                                                                     

      

                             Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                                                                                        

                                                                                       ________________________________ 


