КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКА РАДОВА - РАДОВИ НА
УРЕЂЕЊУ СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ НА
ЛОКАЦИЈИ ГЛОГОЊ, ПАРЦЕЛА БР. 505 КО
ГЛОГОЊ
Интерни број набавке ЈН 11/19-M; Број из Плана набавки 1.3.3

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 45000000
Укупан број страна: 42
Крајњи рок за достављање понуда:
закључно са 10.12.2019. године до 12:00 часова
Отварање понуда: 12:30 часова

Панчево, новембар 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)у
даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке ЈН 11/19-М бр. 1619 од 27.11.2019. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку ЈН 11/19-М бр. 1620 од 27.11.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова – радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505
КО Глогоњ, интерни број JН 11/19 – М, број из Плана набавки 1.3.3.

Поглавље

Назив Поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

III

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. ЗЈН

10

IV

Упутство како се доказује испуњеност услова

11

V

Критеријуми за доделу уговора

13

VI

Образац понуде са структуром цене

14

VII

Образац трошкова припреме понуде

18

VIII

Образац изјаве о независној понуди

19

IX

Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана
75. и 76. Закона

20

Х

Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из
члана 75. и 76. Закона

21

ХI

Модел уговора

22

ХII

Референц листа

27

XIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

28

XIV

Образац меничног писма - овлашћења

35

XV

Упутство за попуњавање менице

37

XVI

Прилог – предмет и предрачун радова

38

II
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево
Адреса: Његошева 1а, 26000 Панчево
Интернет страница: www.gsapancevo.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 11/19-М је набавка радова - радови на уређењу слободне површине на
локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, интерни број JН 11/19 – М, број из Плана набавки 1.3.3.
Шифра из ОРН: 45000000 – грађевински радови
1.4. Партије
Набавка није обликована по партијама.
1.5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора. Уговор ће се закључити између једног
наручиоца и једног понуђача.
1.6. Контакт (лице или служба)
Лица за контакт: Душан Пердух, службеник за јавне набавке и Драган Остојин
Контакт телефон: 013/304932
E-mail osa@3dnet.rs
1.7. Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама
на: интернет адреси www.gsapancevo.rs и Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
1.8. Рок за подношење понуда: 10 (десет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних
набавки. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈП „ГСА“ Панчево, најкасније
последњег дана истека рока, односно 10.12.2019. године до 12:00 часова.
1.9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку
рока за подношење понуда, односно 10.12.2019. године у 12:30 часова уз присуство овлашћених
представника понуђача, на адреси Његошева бр. 1а. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје
да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда.
Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране.
Значење појмова који су коришћени у изради ове конкурсне документације дефинисано је чланом 3. ЗЈН.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИСПОРУКЕ
НАБАВКА РАДОВА - радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО
Глогоњ, интерни број JН 11/19 – М, број из Плана набавки 1.3.3.
2.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Према захтеву Инвеститора и пројектном задатку, а у складу са домаћом законском и подзаконском
регулативом, прописима и стандардимa за ову врсту радова, овом набавком је превиђена набавка за
извођење радова на изради саобраћајних површина, паркинг места, тротоара и зелених површина, према
Пројекту Саобраћајница 2017Y002-ПЗИ2/2, који је израдио Машино Пројект Београд и решењу
грађевинске дозволе РОП-ПАН-36668-ЦПИ-1/2017 од 24.11.2017.године, чиме би се омогућило сигурно
и безбедно саобраћајно повезивање предметног простора на постојећу саобраћајну мрежу.
У складу са наведеним дефинисано је технички могуће, најрационалније решење за реализацију пројекта са
изградњом нових паркинг места, како би се формирао континуални саобраћајни потез неопходан ради
функционисања целе саобраћајне мреже.
ОПШТИ ДЕО
У складу са Локацијским условима издатим 14.10.2014. године, од стране Градске управе Града Панчева,
предметни објекат је планиран на катастарској парцели бр. 505 к.о. Глогоњ. Парцела је правоугаоног
облика и дефинисана је катастарским парцелама кат. бр.503, кат. бр. 504, кат. бр.506 и кат. бр.500, све к.о.
Глогоњ, оријентисана на улицу 8. марта.
Објекат се налази у другој климатској зони и у 8. зони сеизмичности.
У питању је слободностојећи стамбени објекат за социјално становање спратности Пр+1.
Пројекат за извођење (ПЗИ) саобраћајница рађен је на основу:
- Пројектног задатка Инвеститора,
- Локацијских услова,
- Пројекта за грађевинску дозволу,
- Катастарско – топографског плана,
- Услова,
- Закона о планирању и изградњи,
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима,
- Захтева Инвеститора,
- Подзаконских аката, правилника, стандарда, прописа и техничких норматива који се односе на
пројектавање и изградњу саобраћајних површина
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ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ
Предметним пројектом дефинисана је:
-

ситуациона и нивелациона геометрија предметних саобраћајних површина (димензије, подужни и
попречни нагиби и др.),
- коловозна конструкција предметних саобраћајних површина,
Како је већ поменуто, објекат је слободностојећи, орјентисани приближно запад – исток на парцели. Терен
је релативно раван. Простор нa коме је плaнирaн објекaт се тренутно не користи. У непосредној близини
планираног објекта се налазе објекат за индивидуално становање.
Колски приступ парцели је омогућен из улице 8. марта. Предвиђен је један колски приступ парцели.
Предметна саобраћајница је дужине око 18.00m, и променљиве је ширине, од 4.38m на самом улазу и у
дужини објекта, док се затим шири на 5.40m до самог краја који представља слеп завршетак.
На парцели је пројектовано 4 паркинг места од чега је 1 паркинг место планирано за особе са
инвалидитетом. Остале површине на парцели су предвиђене као колска стаза, зелене површине и пешачке
стазе. Два паркинг места са леве стране су организована за управно паркирање, и то: прво димензија 2.50m
х 4.80m, односно друго 3.70m х 4.80m за паркинг место за особе са инвалидитетом. Са десне стране су
предвиђена друга два паркинг места која су формирана подужно и димензија су 2.00m х 5.50m.
Пешачки приступ објекту је такође из улице 8.марта.
Улаза у објекат има степенишни део са подестом и ветробраном и рампу за приступ објекту са падом од
7.5%.
Нaкон изгрaдње објектa предвиђено је пројектом да се уради поплочање приступне стазе за аутомобиле и
пешаке сa бехaтон плочaмa кaо зaвршном обрaдом у виду стаза око самог објекта. Тротоари уз објекат ван
пешачких стаза се у завршној обради изводе у набијеном заглађеном бетону.
Такође у спољном уређењу постоје површине за које је предвиђено да буду зелене површине на којима је
засађена трава.
При пројектовању саобраћајних површина водило се рачуна о нивелационој поставци постојеће улице, као
и о новопројектованом стамбеном објекту и околном терену.
Подужни нагиби саобраћајних површина износи 1.80% и оријентисан је ка улици 8. марта.
Попречни нагиб коловоза износи 2.00%, за паркинг површине износи 2.00% и оријентисан је ка коловозу,
док нагиб за пешачке површине износи између 1.00% и 2.00% и оријентисан је такође од објеката ка
коловозу.
Оивичење коловозних површина изведено је белим бетонским ивичњацима 12/18cm, МБ 40 на подлози од
мршавог бетона МБ 15, са надвишењем од 9cm, као и обореним ивичњацима 18/12cm на контакту са
паркингом са десне стране, са надвишењем од 4cm, док је са леве стране на контакту са паркингом
предвиђена бетонска ивична трака 40/20/10cm, у нивоу и као елемент раздвајања паркинг места.
Поплочавање паркинг површина изведено је бетонским растер “бетон-трава” плочама са засејаном травом
и обележен на адекватан начин у свему према саобраћајним прописима..
Нагиб постељице је min 3%, док витоперење коловоза прати витоперење постељице, па се на тај начин
регулише њено одводњавање.
Одводњавање атмосферских вода са коловоза, паркинга и пешачких површина решено је гравитационим
течењем ка постојећој улици 8. марта или делом у зелену површину
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КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
За претпостављено лако саобраћајно оптерећење и претпостављени CBR=5%, и према стандарду
СРПС.У.Ц4.012 за димензионисање нових коловозних конструкција од асфалтних слојева и носивих
слојева од невезаног зрнастог материјала усвојена је следећа коловозна конструкција:
Колски приступ и плато око објекта
.
.
.
.
.

Префабриковане бетонске бехатон плоче .......................................... d = 8cm
Дробљен песак ...................................................................................... d = 4cm
Дробљени камени агрегат 0-31.5mm .................................................. d = 15cm
Песковити шљунак ............................................................................... d = 25cm
Замена материјала у постељици (по потреби) ................................... d = 30cm
Укупно: ......................................... d = 52cm + 30cm

Паркинг површине
.
.
.
.
.

Префабриковане бетонске растер плоче ............................................ d = 10cm
Глинаст песак ........................................................................................ d = 4cm
Дробљени камени агрегат 0-31.5mm .................................................. d = 12cm
Песковити шљунак ............................................................................... d = 20cm
Замена материјала у постељици (по потреби) ................................... d = 30cm
Укупно: ......................................... d = 46cm + 30cm

Паркинг површинa на делу прилаза особе са инвалидитетом
.
.
.
.

Неармирана цементнобетонска плоча МБ30 ..................................... d = 14cm
Дробљени камени агрегат 0-31.5mm .................................................. d = 12cm
Песковити шљунак ............................................................................... d = 20cm
Замена материјала у постељици (по потреби) ................................... d = 30cm
Укупно: ......................................... d = 46cm + 30cm
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РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
Неопходне активности које се морају спровести пре изградње саобраћајних површина је чишћење и
раскрчивање жбуња и осталог растиња, уз скидање хумусног материјала.
Ови радови се састоје од рашчишћавања терена будуће изградње, скидања грађевинског шута и осталог
отпадног материјала и њиховог депоновања ван градилишта. Ови радови обухватају откривање постојећих
инфраструктурних објеката који се укидају или измештају како приликом извођења радова не би дошло до
њиховог оштећења.
Након тога приступа се ископу и насипу, као и планирању и равнању терена са припремом постељице за
уградњу слојева коловозне конструкције.
Земљани радови се састоје из позиција обухваћених предмером радова. Tреба посебно водити рачуна о
постизању потребне збијености и квалитету уграђеног материјала. Одређивање места за локалну депонију
биће урађено приликом израде елабората организације радова на градилишту.
Приликом извођења ових радова мора се водити рачуна о постојећој инфраструктури као и усаглашености
са извођењем радова на новопројектованој инфраструктури.
Такође треба водити рачуна о константном и перманентном одводњавању планума приликом извођења
радова. Земљани радови за овај пројекат обухватају ископе за саобраћајнице, паркинге и тротоаре и ископе
за уређење зелених површина.
Испитивање збијености постељице вршити опитном кружном плочом пречника d=30cm при чему се
захтева минимална прописана вредност модула стишљивости MS,min за формиране слојеве.
Све радове изводити у време повољних метеролошких услова, како би се избегли неповољни утицаји
атмосферилија на извођење коловозне конструкције.
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2.2. ГРАФИЧКИ ОПИС
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
3.1.1.

1)
2)

3)
4)
5)

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.
75. Закона, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).

6) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
3.1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона,
и то:

Финансијски капацитет
- остварен укупан приход у претходе три обрачунске године у минималном износу од 3.000.000,00
динара на годишњем нивоу
- да у претходних 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда рачун
понуђача није био у блокади
- да ће доставити средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом –
меница за повраћај авансног плаћања (издаје се у висини авансног плаћања).
Пословни капацитет
- да располаже довољним пословним искуством за извођење радова – референце – доказ да је у
претходне три године извео грађевинске радове у износу од минимум 3.000.000,00 динара на
годишњем нивоу.
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IV УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 4.), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац 5), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа.
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.
Такође, попуњава и Референту листу и доставља потврде Наручилаца у поступцима јавних набаки у
претходне три године, у којима је реализовао закључене уговоре.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује на следећи
начин:

Финансијски капацитет
-

остварен укупан приход у претходе три обрачунске године у минималном износу од 3.000.000,00
динара на годишњем нивоу
-

Биланс успеха за претходну. годину на прописаном обрасцу или Потврду о
регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за претходну годину од
Агенције за привредне регистре.

-

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од 6 месеци од дана
објављивања позива на Порталу јавних набавки
Потврда НБС
Меница са меничним овлашћењем у висини траженог аванса

-

Пословни капацитет
-

да располаже довољним пословним искуством за предметну набавку –референце

-

Потврде референтних наручилаца
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Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача (члан 80. став 8. ЗЈН).
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА, мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Понуђачи из групе понуђача ДОДАТНЕ УСЛОВЕ испуњавају заједно.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу (члан 81.
став 7. ЗЈН).
Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда на основу
извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да тражи да достави копије захтеваних
доказа, а може да тражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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/ закључења уговора/
важења уговора и да је документује на прописани начин (члан 77. став 7. ЗЈН).
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачке1) до 3) ЗЈН (чл. 78. ЗЈН).
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама АПР-а НБС.
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
(члан 79. став 7. ЗЈН).
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са чланом 79. став
8., 9. и 10. ЗЈН).
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или
конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
ББ-укупан број бодова је максимално 100 бодова

Укупан број бодова добија се према формули:

ББ=

најнижа понуђена цена________ X 100
цена из понуде која се рангира

У случају да понуде имају исту цену , предност ће имати понуда са краћим роком завршетка радова

Уколико се догоди ситуација да понуде имају исту цену и исти рок за завршетак радова, предност ће имати
извођач који је тражио мањи проценат аванса.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Као понуђач/члан групе понуђача _______________________________________________ (назив
понуђача или члана групе понуђача) у поступку јавне набавке радова – радови на уређењу слободне
површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3,
изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из конкурсне документације и подносим ову
понуду бр. _______________ од ______________________ године (унети број и датум понуде)
6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

6.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, а уколико понуду подноси група понуђача, уписати податке о свим учесницима
заједничке понуде.
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6.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета
подизвођач:

2)

набавке

који

ће

извршити

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета
подизвођач:

набавке

који

ће

извршити

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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6.4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који
је учесник у заједничкој понуди.
6.5 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке бр. 11/19-М је набавка радова – радови на уређењу слободне површине на
локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ
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6.6. УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА - са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне
јавне набавке - износи:
Укупна цена без ПДВ-а__________________________________динара,
(словима: ___________________________________________________) динара без ПДВ-а,
односно износи:
Укупна цена са ПДВ-ом__________________________________динара
(словима: ____________________________________) динара са ПДВ-ом..
6.7. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Аванс __________ % (максимум 30%), остатак након завршетка радова у
року од _________ дана од пријема рачуна.
6.8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана
отварања)
6.9. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ
6.10. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: _________календарских дана (максимално 30 календарских дана) од
дана увођења понуђача у посао.
6.11. ГАРАНТНИ РОК за све изведене радове од: _________године (не краћи од 2 године) од дана
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који
тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
За све уграђене материјале извођач радова је у обавези да достави атестну документацију.
Обавезујемо се да ћемо набавку реализовати у складу са конкурсном документацијом и сходно томе
прихватамо све услове наведене у конкурсној документацији.

Датум

Понуђач
МП

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
радова - радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН
11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац копирати у потребном броју примерака
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке радова – радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО
Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5. Понуђач је поштовао 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;
6. Понуђач испуњава додатне услове у погледу финансијског и кадровског капацитета у складу
са тачком 1.2. Услова.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:

Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом доказује да
испуњава све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки члан групе
испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Образац копирати у потребном броју примерака
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО
Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом изјавом понуђач доказује да подизвођач испуњава
услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од странеовлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом
Образац копирати у потребном броју примерака
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XI МОДЕЛ УГОВОРА
Јавно Предузеће „Градска стамбена агенција“ Панчево, Његошева бр.1 а, Матични бр: 20157810, ПИБ:
104395523 (у даљем тексту: Наручилац), које заступа директор Ненад Ракић, дипл. менаџер и
______________________________________________________________________
(у
даљем
тексту
Добављач) као добављач радова на основу Одлуке Наручиоца бр. _____________ од _______ 2019. године
закључили су дана __________2019. године следећи:
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ
ГЛОГОЊ, ПАРЦЕЛА БР. 505 КО ГЛОГОЊ
(Јавна набавка број 11/19-М )
Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радова на изради саобраћајних површина, паркинг места, тротоара и
зелених површина, према Пројекту Саобраћајница 2017Y002-ПЗИ2/2, који је израдио Машино Пројект
Београд и решењу грађевинске дозволе РОП-ПАН-36668-ЦПИ-1/2017 од 24.11.2017.године, чиме се
омогућава сигурно и безбедно саобраћајно повезивање предметног простора на постојећу саобраћајну
мрежу.
Члан 2.
Добављач се обавезује да послове из претходног става овог члана извршава савесно и стручно у свему
према усвојеној понуди број ________ од ________ 2019. године, која је код Наручиоца заведена под
бројем ____________ од ____________ , а која је саставни део Уговора.
Члан 3.
Вредност уговора је ____________________ РСД без ПДВ-а, односно, _______________РСД са ПДВом, до краја завршетка трајања радова.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Добављач ће извршити радове из члана 1. овог уговора са описом послова и обимом наведеним у
усвојеној понуди.
Члан 4.
Структура цене по појединим позицијама дата у табели спецификација опреме и радова и саставни је
део овог уговора.
Члан 5.

Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац.
Обавезује се Наручилац да добављачу исплати аванс у износу од _________ %.
Наручилац ће преостали износ платити добављачу након завршених радова у року од _________ дана
од пријема рачуна.
Обавезује се добављач да достави Наручиоцу меницу у висини аванса.
Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у његово име вршити
надзор над испоруком и радовима и оверавати грађевински дневник и грађевинску књигу.
Члан 6.
Уговорена цена из члана 3. овог уговора представља вредност за извршење послова у условима и
обиму одређеном одредбама овог уговора, а према спецификацији опреме и радова.
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Члан 7.
Рок комплетног завршетка је _____________ календарских дана од дана увођења извођача у посао, а
према понуди понуђача.
Члан 8.
Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора достави детаљан усаглашен (са Наручиоцем)
динамички план извршења посла по појединачним позицијама, који ће Наручилац прихватити.
Уколико Наручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла, и ако након писаног
упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је кашњење у
реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, и активира средство
обезбеђења.
Члан 9.
Ако Добављач не обави испоруку опреме и не изврши радове у року предвиђеном чланом 7. овог
уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, рачунајући од
укупне вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 5% (пет процената) уговорене цене.
Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.
Члан 10.
Добављач даје гаранцију за изведене радове ______ (најмање 2) године од примопредаје у ком року је
дужан да изврши исправке изведених радова о свом трошку а по налогу Налогодавца.
Гаранција уграђеног материјала је према гаранцији произвођача.
Добављач је обавезан да за сваки писмени налог на име рекламације већ изведених радова обавести
Наручиоца о извршеним пословима по поднетој рекламацији.
Уколико добављач не отклони недостатке, наручилац може на његов терет ангажовати треће лице.
Члан 11.
Добављач има право на продужење рокова у случају када је у извршењу радова, а упредвиђеним роковима,
био спречен због:
- мере које предузима држава ( ванредно стање, ратних околности, управне мере забране
увоза и сл.)
- мера овлашћених органа и организација које се нису могле спречити ни предвидети (
изненадни кварови на трафо станицама и путној мрежи а нису изазване деловањем
Добављача, те Добављач оправдано није могао у таквим околностима да изводи
радове,
- природних догађаја који се сматрају вишом силом
- као и сличних околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна.
Уговорна страна код које је наступио случај више силе мора одмах обавестити другу страну о догађају и
времену наступања више силе и писмено потврдити препорученим писмом, документујући настале
околности, како би се заједнички са Наручиоцем утврдио нови рок.
Члан 12.

Добављач се обавезује да:
- Послове из члана 1. овог уговора изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 –одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и другим важећим законима,
прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање
професионалних правила своје струке,
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- Послове из члана 1. овог уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 7. овог Уговора,
Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са
писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са обавезама и по
инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор и наплати се из средства
обезбеђења (менице).
Члан 13.
Радови који се изводе, морају бити у сагласности са пројектном документацијом, техничким
условима и законским прописима који важе за ову врсту опреме и радова.
Добављач се обавезује да према члану 1. овог уговора испоручи и:
• Пратећу документацију уз опрему, на српском језику или језику произвођача.
Члан 14.
Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током пружања услуге
објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су
предмет овог уговора, било у целини било у деловима.
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви
документи, нацрти и друге информације у вези са овим уговором Добављач ће користити искључиво за
извршење уговорних обавеза.
Члан 15.
Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се
не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату путем
менице.
Члан 16.
Добављач – извођач радова је одговоран за исправност опреме до тренутка испоруке и пријема од
стране Наручиоца, као и квалитет испоручене опреме, који ће се проверавати после уградње и
пуштања у рад.
Уколико услед неисправности опреме Корисник претрпи штету током извођења радова, Добављач је
дужан да надокнади.
Члан 17.
Добављач је дужан да осигура градилиште и да сноси све трошкове у вези са осигурањем истог.
Члан 18.
Добављач се обавезује да у циљу потпуног и савесног извршења посла који чини предмет овог Уговора
преузме пуну одговорност за стручно и савесно обављање уговорених послова.
У случају неквалитетног извршавања обавеза Наручилац ће одмах по сазнању наложити Добављачу да
понови радове на које се рекламација односи, а Добављач је обавезан да без одлагања поступи по налогу.
Члан 19.
У случају да због неквалитетног, несавесног извршавања уговорних обавеза или уградње неодговарајућег
материјала настане штета по трећа лица и Наручиоца, Добављач је обавезан исту надокнадити у пуном
износу настале штете.
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Члан 20.
Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди потребну документацију и приступ објекту неопходан
за реализацију послова из члана 1. овог уговора.

Члан 21.
Уколико Наручилац у току извршења посла из члана 1. овог уговора одустане у целини или од
појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом одустајању и да надокнади све
трошкове које је Добављач имао до дана пријема обавештења о одустајању.
Члан 22.
Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора разликују
од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.
Члан 23.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше
споразумно, а у супротном спорове ће решавати месно надлежни суд.
Члан 24.
Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу.
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 25.
Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским
путем, уколико:
-Добављач неблаговремено обавља уговорене радове,
-Добављач неквалитетно обавља уговорене радове,
-Добављач на било који други начин, грубо крши одредбе овог уговора,
-Наручилац не изврши плаћање у складу са чланом 5. овог уговора.
У случају из става 1, алинеја 1, 2 и 3 Добављач нема право на накнаду штете.
Члан 26.
Пре упућивања изјаве о раскиду уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим путем позове
и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави рок од 8 дана за извршавање уговором
прихваћених обавеза.
Уколико у остављеном року не буду извршене уговорне обавезе из става 1 овог члана, друга уговорна
страна раскинуће Уговор.
У случају раскида уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком
се основу уговор раскида. Уговор се раскида у року од 30 дана пријема изјаве о раскидању.
Члан 27.
Добављач се обавезује да о свом трошку:
- обезбеди стручну радну снагу и одреди руководиоца послова;
- спроведе мере заштите на раду и осигурању радника;
- води уредно прописану документацију;
- надокнади и отклони начињену штету;
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- уклони по завршетку радова преостали материјал и отпад.
Члан 28.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему
представљају израз њихове стварне воље.
Члан 29.
Овај Уговор сачињен је у шест (6) истоветних примерака од којих Добављач задржава 2 (два), а Наручилац
4 (четири) примерка.

ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево
Директор,
Ненад Ракић, дипл. менаџер

Добављач

Напомена
Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом
садржином.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – модел уговора се оверава печатом и потписује у складу са
Споразумом који је саставни део понуде.
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XII РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Спецификација сличних извршених уговора:

Редни
бр.

Назив референтног
наручиооца

Радови

Вредност

Прилог уз референц листу:
Обавезан прилог уз овај образац су оргиналне или оверене копије потврда издатих од стране
наручилаца наведених у референц листи.

Датум:
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XIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
12.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
12.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
радова - радови на уређењу слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН
11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 – „НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 10.12.2019. године до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Образац понуде
• врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке
• Модел уговора
• образац структуре цене
• образац трошкова припреме понуде
• Образац изјаве о независној понуди
• Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
• Oбразац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона
Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица
понуђача, и оверени печатом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у
конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјаве под моралном и
кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са члном 75, став
2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од
учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
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12.3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
12.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
12.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, са
назнаком:
„Измена понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији
Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 - „НЕ ОТВАРАТИ”“ или
„Допуна понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији
Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 - „НЕ ОТВАРАТИ”” или
„Опозив понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на локацији
Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 - „НЕ ОТВАРАТИ”” или
„Измена и допуна понуде у поступку јавне набавке радова - радови на уређењу слободне површине на
локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана набавки 1.3.3 - „НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
12.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
12.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси
са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној
документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.

Страница 29 од 42

Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 11/19-М

12.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени конкурсној
документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
12.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Понуђач може тражити аванс у износу до 30% од укупне цене. Наручилац ће преостали износ уплатити
након завршетка радова по испостављеном рачуну.
Понуђач даје гаранцију за изведене радове минимум две године, а за уграђени материјал по гаранцији
произвођача.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
12.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност.
Цене се мењају у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. О чему је
Понуђач дужан да обавести Наручиоца писаним путем уз одговарајуће доказе.
Цена важи на дан испоруке горива.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у
динарима.
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12.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.
12.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА И ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Добављач је дужан да достави меницу у висини траженог аванса.
Добављач је дужан да изврши све поправке и замене делова, у случају рекламације радова у гарантном
року.
Уколико исти не отклони недостатке у том року, Наручилац може на терет Добављача ангажовати треће
лице.
12.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
12.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail: osa@3dnet.rs тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈН 11/19-M“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока
за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
12.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
12.16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са
чланом 83. Закона став 12, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију на износ од 15% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а.
12.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
12.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да понуде имају исту цену , предност ће имати понуда са краћим роком завршетка
радова
Уколико се догоди ситуација да понуде имају исту цену и исти рок за завршетак радова, предност ће имати
извођач који је тражио мањи проценат аванса.

12.19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
12.20. РОКОВИ И НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156 ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за
доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона.
Примерак захтва за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail osa@3dnet.rs, факсом на
број 013/304933 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране наручиоца најкасније три
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,
а Наручилац није исте отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако
су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао
знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. Закона.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права,
при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље
активности у поступку јавне набавке.
Захтев за заштиту права мора да 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.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000 динара, као и да поступи у свему сагласно Упутству о
уплати таксе за подношење захтева за заштиту права који се налази на сајту Републичке комисије, а које ће
бити представљено у наставку текста.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је
налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права;
(7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
таксе;
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(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који
садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и
оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке
1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.-167. Закона.
20.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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XIV ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета Дужник – правно лице:
_________________________________________________________________

Седиште – адреса:_________________________________________________

Матични број:________________________ ПИБ:_________________________

У месту:________________________________ Дана:_____________________

Текући рачун:____________________ Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, Његошева 1а,
26000 Панчево

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ
Предајемо вам једну бланко соло меницу, за повраћај авансног плаћања и овлашћујемо ЈП „Градска
стамбена агенција“ Панчево, Његошева 1а, 26000 Панчево као Повериоца, да предату меницу број
_______________ може попунити на износ од ________________ динара на име повраћаја авансног плаћања
за ЈН 11/19-M од ______________ године, чији је предмет: јавна набавка радова – радови на уређењу
слободне површине на локацији Глогоњ, парцела бр. 505 КО Глогоњ, ЈН 11/19-М, број из Плана
набавки 1.3.3.
Овлашћује се ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, Његошева 1а, 26000 Панчево као
Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности
– меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату,
издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше
на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну
или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на
повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог
поступка.
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Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица
овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из предметног
Уговора.

Датум издавања Овлашћења _________________ године

Важност овлашћења: ________________________

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.
________________________________
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XV УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да
достави потврду о регистрацији менице.

на линијама у пољу 6 уписати: печат и потпис овлашћеног лица дужника (истоветан као у
Депо картону и ОП обрасцу), али тако да текст или печат ниједним својим делом не излазе
из фиктивног оквира са слике, односно не прелазе на бели оквир менице.
Поред менице и меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона
депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање
позива) као и оверену копију ОП Образаца (у општини, суду или код јавног бележника, не
старија од 2 месеца од дана пријема позива за достављање понуда) за лица за које је
доставио картон депонованих потписа.
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XVI ПРИЛОГ
Предмер радова са структуром цена и збирном рекапитулацијом
(цене изражене без урачунатог ПДВ-а)
ОБЈЕКАТ СОЦИЈАЛНОГ И ПРИСТУПАЧНОГ СТАНОВАЊА НА
КАТАСТАРСКOJ ПАРЦЕЛИ кат. бр.505
КО Глогоњ у Глогњу
поз

ОПИС РАДОВА

2016У037-ПЗИ-А2/2

мера

количина

ПРЕДМЕР

00-02

2.2 - САОБРАЋАЈНИЦЕ
2.2.1. - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

Обележавање трасе.
Рад обухвата и сва геодетска мерења, преношење података из
пројекта на терен, осигурање осовине обележене трасе, профилисање,
обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време
грађења, односно до предаје радова инвеститору.
Рашчишћавање терена.
Позиција обухвата све фазе рашчишћавања постојећег терена. Рад
садржи уклањање разних отпадака, крчење постојећег шибља и
уклањање запрљаних слојева материјала, са одвозом на депонију
материјала до 10km.
Ископ ровова - канала за идентификацију инсталација.
Позиција обухвата ископ ровова у ширини до 50cm ради утврђивања
положаја постојећих инсталација. Након извршене констроле ископани
ров вратити у првобитно стање или прилагодити даљој изградњи.

m²

500,00

m²

200,00

m

20,00

3

44,00
35,20

УКУПНО:
2.2.2. - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.2.2.1.

Откоп хумуса.
Позиција обухвата откоп хумуса машинским и ручним путем просечне
дебљине до d=20cm, према попречним профилима, са локалним
фигурисањем са стране за даљу употребу на даљину до 50m, а у
свему према пројекту и према техничким условима.
3
Радови на откопу хумуса се наплаћају по m материјала, а како то
одобри надзорни орган.
80% машинским путем
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цена[РСД]

2.2.2.2.

3

8,80

m
3
m
3
m

3

77,00
69,30
7,70

m²

165,00

3

80% машинским путем
20% ручно

m
3
m
3
m

5,00
4,00
1,00

Обрада постељице.
Позиција обухвата обраду постељице завршног слоја планума, преко
кога се гради доњи носећи слој коловозне конструкције. Овај рад
обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно
просушивање земље и сабијање до прописане збијености, у свему
према техничким условима. Збијање се врши до постизања збијености
на завршном слоју мин. Мs=30МPа. Цена подразумева контролна
мерења збијености са доставом одговарајућег налаза издатог од
стране акредитоване лабораторије.

m²

155,00

m²

45,00

3

142,30

20% ручно
Ископ земљаног материјала.
Позиција обухвата ископ земљаног материјала машинским и ручним
путем за израду саобраћајних површина, према попречним профилима,
са локалним фигурисањем са стране за даљу употребу на даљину до
50m, а у свему према пројекту и техничким условима.
80% машинским путем
20% ручно

2.2.2.3.

2.2.2.4.

2.2.2.5.

m

Обрада (темељног тла) подтла.
Позиција обухвата збијање, евентуално разривање, ради сушења или
квашења природног самониклог тла на коме се врши темељење
(изградња) насипа или замена материјала на деоницама где је то
потребно, као и тамо где одреди надзорни орган. Збијање се врши до
постизања збијености на завршном слоју мин. Мs=20МPа. Цена
подразумева контролна мерења збијености са доставом одговарајућег
налаза издатог од стране акредитоване лабораторије.
Израда насипа.
Позиција обухвата израду насипа од пробраног земљаног материјала
из ископа или довеженог са депоније материјала машинским и ручним
путем. Израда насипа обухвата насипање, разастирање, грубо односно
фино планирање, квашење и збијање материјала у насипу, према
димензијама одређеним у пројекту. Сав рад мора бити изведен у
складу са пројектом и техничким условима.

2.2.2.6.

Планирање банкина, равних површина и косина насипа и усека.
Позиција обухвата планирање банкина, равних површина и косина на
насипима и усецима, а у свему према пројекту и техничким условима.

2.2.2.7.

Транспорт вишка хумусног, земљаног материјала и шута.
Позиција обухвата машински утовар и транспорт вишка депонованог
хумусног и земљаног материјала и шута на даљину до 10km, на
депонију материјала, а у свему према пројекту и према техничким
условима.
3
Обрачун се врши по m превезеног материјала, а како то одобри
надзорни орган.

m

УКУПНО:
2.2.3. - РАДОВИ НА КОЛОВОЗНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ
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2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.4.

2.2.3.5.

2.2.3.6.

2.2.3.7.

Замена материјала у подтлу.
Позиција обухвата замену материјала у подтлу на деоницама где је то
потребно, као и тамо где одреди надзорни орган, у дебљини која је
одређена пројектом (приближно око 30цcm), од песковитог материјала.
Збијање се врши до постизања збијености на завршном слоју мин.
Мs=25МPа. Цена подразумева контролна мерења збијености са
доставом одговарајућег налаза издатог од стране акредитоване
лабораторије.

3

24,75

Слој од песковитог шљунка.
Позиција обухвата уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално
квашење, те збијање носећег слоја од песковитог шљунка у
димензијама као по пројекту. Израда се врши у два или три слоја,
зависно од механизације. Збијање се врши до постизања збијености на
завршном слоју мин. Ms=60МPa. Цена подразумева контролна мерења
збијености са доставом одговарајућег налаза издатог од стране
акредитоване лабораторије.
на коловозу, d=25cm
на паркинзима, d=20cm

m
3
m

3

30,00
11,00

Израда коловоза од бетонских "бехатон" плоча на слоју
дробљеног песка.
Позиција обухвата израду коловоза од бетонских "бехатон" плоча
МБ40, на слоју претходно постављеног дробљеног песка 0-4mm,
дебљине 4cm. Рад обухвата набавку материјала и уграђивање по
пројекту.
* коловоз (d = 8cm)

m²

100,00

m²

41,00

3

1,00

m
m

70,00
0,00

m

16,00

Израда паркинга од бетонских "бетон-трава" плоча на слоју
глиновитог песка.
Позиција обухвата израду паркинга од бетонских "бетон-трава" плоча
МБ40, на слоју претходно постављеног глиновитог песка 0-4mm,
дебљине 4cm. Рад обухвата набавку материјала и уграђивање по
пројекту.
* паркинг (d = 10cm)
Израда дела паркинга од бетона МБ30.
Позиција обухвата израду дела паркинга за лица са инвалидитетом од
бетона МБ30, Рад обухвата набавку материјала и уграђивање по
пројекту.
* део паркинг површине (d = 14cm)

m

Постављање бетонских ивичњака.
Позиција обухвата уградњу бетонских ивичњака, на подлози од бетона
МБ15. Рад подразумева набавку, довоз и уградњу ивичњака.
* ивичњак 12/18cm
* ивичњак 8/20cm

2.2.3.8.

m

Постављање бетонских ивичних трака.
Позиција обухвата набавку и уградњу бетонских ивичних трака за
раздвајање паркинг места, на подлози од бетона МБ15.
* димензија 10/20/40cm за маркацију паркинга за путничка возила
УКУПНО:
2.2.4. - РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ
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2.2.4.1.

Хумузирање површина.
Позиција обухвата набавку, утовар, довоз, истовар и завршну обраду
свих претходно испланираних површина које су предвиђене за
озелењавање. Све површине намењене озелењавању насути у слоју
до 20cm. Користити баштенску земљу II категорије, чисту, обогаћену
песком и компостом у односу 2:1:1. Материјал за завршну обраду
слободних површина мора имати у себи удео активног хумуса.
m

2.2.4.2.

2.2.4.3.

Садња садница.
Позиција обухвата набавку, транспорт и садњу садница, старости 4-5
година. Садне јаме морају имати цилиндричан облик, димензија
0.5x0.5m. Садњу садница обавити мешавином хумуса, тресетног
ђубрива и песка у приближном односу 6:3:1 до висине 2/3 запремине
јаме. Горњу трећину јаме обогатити тресетним ђубривом у количини од
3 kg по садници. Садржај песка у мешавини зависи од структуре
земљишног супстрата. По извршеној садњи земљу око садница
чанковати и биљку обилно залити. Садњу обавити у свему према
вежећим нормативима за ту врсту посла.

3

ком

4,00

m²

50,00

Израда травњака.
Позиција обухвата израду травњака сетвом семена. На претходно
припремљеном земљишту хумусним слојем извршити сетву смеше
трава. Када се ова операција заврши, површину треба благо уваљати.
Површину затим натопити финим млазом воде. Прво кошење извршити
када трава достигне висину од 10-15cm. Препоручена смеша траве је
Festuca rubra 50%, Poa pratensis 30%, Lolium perenne 20%.

УКУПНО:
Рекапитулација грађевинских радова
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

10,00

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
РАДОВИ НА КОЛОВОЗНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ
РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ

УКУПНО:
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