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На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/2015, у
даљем тексту: Закон), Уредбe о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају
плаћање у више година ("Сл. гласник РС" бр.21/14), члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр.86/15), Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Градске
управе града Панчева бр.I-01-404-159/2015 од 09.10.2015. године, Одлуке о покретању отвореног поступка
јавне набавке бр.XI-13-404-282/2017 и Решења о образовању Комисије за спровођење отвореног поступка
јавне набавке бр.XI-13-404-282/2017 од 28.12.2017.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ
ОД БРОЈА 106 ДО 116 У ПАНЧЕВУ
ЈН БР. XI-13-404-282/2017
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
1. Предмет јавне набавке бр.XI-13-404-282/2017 су радови.
2. Опис предмета јавне набавке - Извођење радова на изградњи кишне канализације у улици Моше
Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф 42,21
3. Ознака из Општег речника набавки: 45232410 радови на канализационој мрежи, 45232440 радови
на изградњи цеви за канализацију
2.Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
3.Подаци о Наручиоцу
Наручилац: Град Панчево
Адреса: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Интернет страница: www.pancevo.rs
4. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и предмет јавне набавке, и то:
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/2016), у делу који није регулисан
Законом о јавним набавкама,
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89-Одлука УСЈ и бр.
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03 – уставна повеља), након закључења
уговора о јавној набавци,
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09- исправка 64/10- УС
24/11
И
121/2012 И Одлука 43/2013, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука Ус, 134/2014 и 145/2014)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15),
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Градске управе града
Панчева, бр. I-01-404-159/2015 од 09.10.2015. године,
- Позитивни прописи који се односе на предмет јавне набавке.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
7. Електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Контакт лице
Бобан Тасковић, имејл адреса: javne.nabavke@pancevo.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Извођење радова на изградњи кишне канализације у улици Моше
Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву
Детаљан опис и предмер радова дат је у поглављу VI ове конкурсне документације и то у обрасцу понуде у
тачки 5).
Понуђачи могу да се упознају са локацијом и предметом набавке пре достављања понуде.
Заинтересовани понуђачи могу посету да обаве до истека рока за подношење понуда, али је пожељно да је
обаве најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда како би искористили законску могућност
тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуда у законском року (члан 63.
ЗЈН).
Пре евентуалног обиласка потребно је контактирати Наручиоца, ради договора термина.
Понуђачи који су извршили обилазак локације, уз понуду достављају обострано потписану потврду о
обиласку (Образац број 5 из поглавља VI конкурсне документације), док понуђачи који нису извршили
обилазак локације уз понуду достављају потписану изјаву (Образац број 6 из поглавља VI конкурсне
документације).
2.Рок извођења радова
Изабрани понуђач ће бити дужан да радове изведе након закључења Уговора, у максималном року за
извођење радова од 30 календарских дана. Рок почиње да тече даном увођења у посао.
Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.
Право на продужетак рока постоји у следећим случајевима:
 због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
 више силе и случајевима који се не могу предвидети.
 било које обуставе радова које нису последице пропуста извођача.
Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране
ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је извођач дужан да поднесе писани,
детаљно образложени захтев за продужење рока, а пре истека уговореног рока.
Уз захтев за продужење рока за извођење радова Извођач је дужан да достави свој предлог динамичког
плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.
Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року одједног радног дана размотри и оцени
оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће
извођача радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.
Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.
У случају да извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са претходним ставовима, сматраће се
да је одустао од могућности измене рока.
Уколико у току извођења радова, буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље
уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, не сматра се да је извођач пао у
доцњу.
Уколико је извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за
продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у
закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим
чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.
3.Место извођења радова
Панчево, улица Моше Пијаде од броја 106 до броја 116.
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4. Гарантни рок
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана примопредаје радова.
Гарантни рок за уграђени материјал је према гаранцији произвођача и почиње да тече од примопредаје
радова.
Понуђач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од три дана, одазове и
у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог пропуста и
неквалитетног рада или материјала.
Ако понуђач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног захтева од стране
Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у захтеву, Наручилац је овлашћен да за отклањање
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет понуђача.
5. Начин плаћања:
Наручилац је обавезан да плаћање врши на основу привремених и окончане ситуације, уз коју се доставља
записник о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова односно коначном обрачуну
најкасније у року од 45 дана од дана испостављања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама( „Сл. Гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015).
Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања и исплатити најкасније у
року од 45 дана од дана испостављања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама ( „Сл. Гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015) а након достављања гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року и након потписаног Записника о окончаном обрачуну
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђач је дужан да у ситуацијама наведе број уговора.
6. Период важења уговора:
Уговор о јавној набавци закључиће се на одређено време, на период од 30 календарских дана, рачунајући
од дана увођења Извођача у посао од стране надзорног органа Наручиоца.
7. Уговорна казна и накнада штете
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи до 5% од
укупне уговорене вредности набавке.
Уколико Понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не изведе радове
у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од 2‰ (два
промила) од укупне вредности уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% укупне
уговорене вредности.

Датум:_________________

М.П.

Потпис понуђача
________________________
Напомена: Потписивањем и овером Техничке спецификације понуђач потврђује да испуњава све техничке
спецификације и прихвата обавезу да реализује предметне услуге у складу са Техничком спецификацијом.
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
1. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ
ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:

Пројекат за извођење радова (ПЗИ)
Заинтересована лица могу извршити увид у наведену техничку документацију у Секретаријату за
инвестиције Градске управе града Панчева, по претходној најави лицу овлашћеном за контакт.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1.
Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. Закона);
4)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона и овом конкурсном документацијом, и то:
Да располаже неопходним пословним капацитетом:
 Да је у последње три године (2015, 2016 и 2017. ) рачунајући време до подношења понуде, извео
радове на изградњи или реконструкцији канализационе мреже укупне вредности од 12.000.000,00
динара, без урачунатог пореза на додату вредност.
Да располаже неопходним кадровским капацитетом:
Да у време подношења понуде има запослено ( у радном односу) или радно ангажованo лицe, у
складу са Законом о раду (Сл. Гласик РС бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 113/2017) и то:
Одговорног извођача радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације,
дипломирани инжењер грађевине, лична лиценца 413 или 414 …………………………...најмање 1
извршилац
Напомена: једно лице може имати више лиценци
Да у време подношења понуде има запослено ( у радном односу) или радно ангажоване, у складу са
Законом о раду (Сл. Гласик РС бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и
113/2017), грађ.раднике ( грађ. техничари, грађ. радници и руковаоци грађ. машина и слично )
…………………… најмање 7 извршиоца
Да располаже неопходним техничким капацитетом:


багер точкаш…………………………………………….најмање 1 комад



комбинована машина………………………………….најмање 1 комад



метална подграда типа „Крингс“ или „Ларсен“
или одговарајућа………………………………………..најмање 100м2



вибро плоча……………………………………………...најмање 1 комад



вибро ваљак тежине до 2 тоне……………………….најмање 1 комад



доставно возило………………………………………...најмање 1 комад



камион носивости преко 10 тона……………………..најмање 1 комад
Градска управа града Панчева
Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-282/2017

8/46
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1, односно наведене у овом поглављу конкурсне документације
у тачки 1.1. и то од 1) до 3).
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне
услове наведене у члану 75. став 1. и 2. Закона, односно услове наведене у тачки 1.1. овог поглавља и то
подтачке 1) 2) 3) и 4). Додатне услове из члана 76. Закона и дефинисане у овом поглављу конкурсне
документације, у тачки 1.2, испуњавају заједно.
2) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
2.1.

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


Услов из тачке 1.1. подтачка 1) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закон
Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
за физичко лице: /



Услов из тачке 1.1. подтачка 2) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.Напомена: 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 правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2)
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
- Услов из тачке 1.1. подтачка 3) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.
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Услов из тачке 1.1. подтачка 5) овог поглавља и из члана 75. став 2. Закона:
Доказ:
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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде,
те испуњеност истих доказује достављањем Изјаве (Образац 5. из поглавља VI конкурсне
документације).

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА


Услов из тачке 1.2. подтачкe 1) овог поглавља и из члана 76. Закона:

Испуњеност додатног услова који се односи на пословни капацитет
Списак изведених радова (референтну листу) на меморандуму Понуђача, попуњену, потписану и
оверену печатом са наведеним врстама изведених радова, називима, датумима (период трајања уговора) и
бројем уговора да је понуђач извео радове на изградњи или реконструкцији канализационе мреже укупне
вредности од 12.000.000,00 динара и копије уговора са фактурама или Списак изведених радова
(референтну листу) на меморандуму Понуђача, попуњену, потписану и оверену печатом, са потврдама
Наручиоца које су потписане и оверене печатом од стране овлашћеног лица.
Уговори односно потврде морају пратити списак извршених послова- референц листу;
Испуњеност додатног услова који се односи на кадровски капацитет
Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или Уговор
о допунском раду за најмање једног дипломираног инжињера грађевине са личном лиценцом 413 или 414,
одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације у неовереној
копији;
Неоверена копија важеће лиценце Инжењерске коморе: број 413 или 414
Неоверене копије потврда Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће ( за сваку приложену
лиценцу).
Једно лице може имати више лиценци
Потврда Инжењерске коморе Србије није потребна само у случају када се лиценца издаје први пут
одговорном пројектанту, сматра се да лиценца важи једну годину.
Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или Уговор
о допунском раду за најмање седам (7) радника грађевинске струке (грађевински техничари,
грађевински радници и руковаоци грађевинских машина и сл.) у неовереној копији;

Испуњеност додатног услова који се односи на технички капацитет


Метална подграда типа „Крингс“ или „Ларсен“ или одговарајућа,



Вибро плоча и



Вибро ваљак
доказују се достављањем пописне листе основних средстава на дан 31.12.2017. године или
уколико понуђач опремом не располаже по основу власништва онда треба да достави важећи
уговор
о
закупу/зајму/послузи
опреме
са
пописном
листом
основних
средстава
закуподавца/зајмодавца на дан 31.12.2017.; За опрему прибављену након 31.12.2017. године
понуђач може да достави копију плаћене фактуре.



Багер точкаш и



Комбинована машина
доказују се саобраћајном дозволом и исписом читача саобраћајне дозволе или важећи стручни
налаз у погледу безбедности на раду издатог од овлашћеног предузећа, у неовереној копији;



Доставно возило и



Камион носивости преко 10 тона
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доказују се саобраћајном дозволом и исписом из читача саобраћајне дозволе, у неовереној копији;
За возило које није у власништву доставља се уговор о зајму или закупу са доказом о власништву
закуподавца - зајмодавца и копијом саобраћајне дозволе на име зајмодавца са исписом из читача
саобраћајне дозволе или уговор о лизингу са исписом из читача саобраћајне дозволе
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава све обавезне услове наведене у тачки 1.1. овог поглавља и у члану 75. став 1. и 2.
Закона. Додатне услое група понуђача испуњава заједно, па тако доказ о испуњености додатног услова
понуђач је дужан да достави за понуђаче из групе понуђача којима је поверено извршење тог дела предмета
набавке.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да
испуњава услове наведене у овом поглављу, у тачки 1.1. и то подтачке од 1) до 3) и у члану 75. став 1.
Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о
стручној оцени 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 пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказују испуњеност
обавезних услова из тачке 1.1. подтачке од 1) – 3) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи неки од доказа одређених
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач
доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ (Чл.84. став 4. Закона)
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извођења
радова. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне плаве коверте, те ће
све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само једну. Уговор ће бити додељен понуђачу
који буде извучен. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
став 2. Закона, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова из чл. 75. став 2. Закона (Образац 6) –
уколико подноси понуду са подизвођачем;
7) Образац 7;
8) Образац изјаве понуђача о обиласку локације (Образац 8) или Изјава (Образац 9);
9) Изјава о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла (Образац 10);
10)Изјава о достављању банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року (Образац 11);
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда брoj ________________ од __________________ године за отворени поступак јавне набавке –
Извођење радова на изградњи кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву,
бр.XI-13-404-282/2017
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Врста правног лица

1. микро
2. мало
3. средње

4.велико
5. физичко лице
6. јавно предузеће

Име особе за контакт:
Законски заступник:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски заступник:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Врста правног лица

1. микро
2. мало
3. средње

4.велико
5. физичко лице
6. јавно предузеће

Име особе за контакт:
Законски заступник:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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5)

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Извођење радова на изградњи кишне канализације у улици Моше
Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву, у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације
Наручиоца бр.XI-13-404-282/2017

Опис предмета набавке

Укупно понуђена цена у
Укупно понуђена цена у
динарима без урачунатог ПДВ-а, динарима са урачунатим ПДВ-ом,
из Обрасца структуре цене
из Обрасца структуре цена

Извођење радова на изградњи
кишне канализације у улици Моше
Пијаде од броја 106 до 116 у
Панчеву, (у складу са Техничком
спецификацијом конкурсне
документације Наручиоца)
Рок извођења радова

Рок важења понуде

Датум
________________

Рок извођења радова је _____ календарских дана
(не може бити дужи од 30 дана) од дана увођења у посао.
Рок важења понуде је ______________дана (не може бити краћи од 60
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.

М. П.

Понуђач
____________________

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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ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Предмет јавне набавке – Извођење радова на изградњи кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја
106 до 116 у Панчеву, бр. XI-13-404-282/2017, су радови и подразумева следеће:

Ред. број

Опис позиције

Mera

Кол.

Јединична цена без
ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1. Обележавање трасе канала и колектора према подацима из пројекта и одговарајућим техничким условима.

Јединичном ценом је обухваћен сав потребан материјал, опрема и радови на обележавању пројектованих
траса колектора, формирању мреже привремених хоризонталних и вертикалних репера и њиховом осигурању у
току читавог извођења радова. Након обележавања траса сачинити записник (са цртежима, мерама,
фотографијама..) о постојећем стању коловоза, паркинга, колских улаза, тротоара, зелених површина, околних
објеката и свих осталих видљивих објеката који се налазе у зони изградње. Обрачун по м'.
DN 400

м'

145,00

DN 250

м'

70,00

DN 160

м'

65.20

Трапезни канал

м'

151,00

Правоугаони канал

м'

36,30

Пресецање и рушење постојећих
коловоза на деловима пројектоване
трасе канализације који се налазе
испод наведених површина, све у
складу са одговарајућим техничким
условима. Пресецање извршити
м2
правилним сечењем дуж ивица будућег
рова, а рушење у ширини рова.
Материјал настао рушењем одвести на
депонију Извођача радова.
површине

2.

3.

478,50

Након затрпавања колектора враћање пресечених и разрушених површина у првобитно стање.
Бетонски коловоз (песак, ризла д=20цм,
бетон МБ 30 д=20цм)

м2

Коловоз од асфалта (песак, ризла д=20цм,
БНС д=8 цм)

м2

Тротоар од асфалта (песак, ризла д=15 цм,
АБ д=5цм)

м2

143,55
143,55
191,40

УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.

Машински и ручни ископ ровова у
земљишту III и IV категорије, за
потребе постављања цевовода и
шахтова, са одбацивањем ископаног
материјала на мин 1,0 м од ивице рова.
Ископ ровова извршити према

708,60
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пројектованим котама, нагибима и
димензијама, у складу са
одговарајућим техничким условима.
Ако се при ископу наиђе на друге
инсталације и објекте извођач је дужан
да изврши њихово обезбеђење, а на
том делу је обавезан ручни ископ.
Позиција обухвата рашчишћавање и
припрему терена за вршење ископа и
монтаже цевовода, заштиту других
инсталација, депоновање земље на
потребном одстојању, грубо планирање
дна рова, радну снагу, црпљење
подземне воде, обезбеђење рова
знацима упозорења, заштитном
оградом ради заштите незапослених
лица на градилишту, одржавање рова,
као и све друге трошкове који терете
ову позицију.
Обрачун по м3 ископане земље.
2.

3.

Ручни ископ земље III и IV категорије у
каналском рову на местима проширења
рова за ревизиона окна и каскаде, као и на
местима укрштања цевовода са другим
подземним инсталацијама са правилним
сасецањем бочних страна и дна јаме и
одбацивањем земље на 1 м од ивице рова.
Обрачун по м3 ископане земље.
Ручно планирање дна рова у земљишту IV
категорије са тачношћу +- 2 цм, према
пројектованим котама, са просечним
ископом од 0.05 м3/м2 и избацивањем
ископане земље ван рова.
Обрачун се врши по м2 испланиране
површине.

45,60

м3

425,00

м2

4.

Снижавање нивоа подземне воде, уколико
се она појави за време ископа, монтаже
цеви, израде шахтова и затрпавање
ровова. Снижавање воде извршити муљном
пумпом, иглофилтерима и др. тако да се
обезбеди несметан рад у сувом. За време
извођења наведених радова, дно рова мора
бити суво. Јединичном ценом је обухваћена
опрема, рад, енергија и решавање
м'
одвођења захваћених вода, у свему према
одговарајућим техничким условима. Застоји
у раду, продужетак рада и поновна
снижења нивоа подземних вода, изазвана
несавесношћу Извођача неће се
обрачунавати.
Обрачун по м' сниженог нивоа подземне
воде и постављеног цевовода у сувом.

467,50

5.

Набавка, транспорт и убацивање песка
м3
крупноће до 3 мм у ров у слоју дебљине
ДН+20 цм, и то за постељицу 10 цм и изнад
цеви 10 цм. При уградњи песак се збија у
слојевима од 10 цм, до степена збијености
од 95% по Проктору, у свему према

165,30
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одговарајућим техничким условима.
Обрачун по м3 убаченог, разастртог и
сабијеног песка.
6.

7.

8.

9.

Затрпавање рова извршити по завршеном
убацивању песка и то пробраном земљом
из ископа у слојевима од по 20цм са
сабијањем до природне збијености. Као
материјал за насипање не долази у обзир
материјал органског порекла, шут, камење
и сл.
Обрачун је по м3 уграђеног материјала.

110,64

м3

Набавка, допремање и уградња песка од
постељице до најниже коте постојеће
коловозне конструкције, на деловима трасе
који се налазе испод саобраћајница. При
уградњи, песак се збија у слојевима од 30
цм, до степена збијености од 100% по
Проктору, у свему према одговарајућим
техничким условима.
Обрачун по м3 урађеног песка.

м3

Утовар и одвоз вишка земље од ископа на
депонију Извођача радова са грубим
планирањем на депонији.
Обрачун по м3 одвежене земље.

м

Набавка, транспорт, насипање и сабијање
шљунка природне гранулације испод плоча
шахтова у слоју од 20 цм.
Обрачун по м3 шљунка.

365,20

563,47
3

2,60
м3

УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

III. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
1.

Разупирање бочних страна рова, металном
или дрвеном подградом затвореног типа, у
складу са важећим законима и прописима о
безбедности и здрављу на раду и датим
техничким условима. Разупирање вршити
паралелно са напредовањем ископа, без
продора околног материјала у ров, уз
обезбеђење 100% сигурности у току рада у
рову.
На местима спровођења ископа поред
околних објеката, обезбедити темеље
објеката од клизања, како не би дошло до
м2
њиховог оштећења или деформације. На
местима укрштања са постојећим
подземним инсталацијама, исте обезбедити
од деформације и оштећења. По
завршеном полагању цеви, извршити
постепено уклањање подграде, паралелно
са набијањем насутог материјала у рову,
водећи рачуна да не дође до оштећења
цеви, подземних инсталација и околних
објеката
Обрачун по м2 разупртог рова.

1.103,60

УКУПНО III ТЕСАРСКИ РАДОВИ:

IV. БЕТОНСКИ РАДОВИ
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1.

Израда доње плоче шахта д=20 цм, МБ 20,
конструктивно армиране арматурном
мрежом Q 338, на слоју збијеног шљунчаног
тампона д=20 цм. Плоча се израђује у
кружној металној оплати заједно са зидним м3
прстеном у висини темена претходно
постављене цеви. У цену је урачуната
оплата, бетон и армат. Мрежа.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.

2,76

2.

Израда ревизионих силаза Ø 1000 мм од
армираног бетонских прстенова МБ 30 д=12
цм са израдом кинете, укључујући и
малтерисање унутрашњих површина у два
слоја цементним малтером размере 1:1 и
1:2 и глачањем до црног сјаја. При
бетонирању обратити пажњу на правилан
облик и кривину кинете.
м'
У цену се рачуна: набавка, транспорт,
справљање и уграђивање бетона,
справљање малтера и малтерисање,
набавка и уграђивање пењалица у оплату,
као и комплетно постављање и скидање
оплате.
Обрачун по м' изведеног ревизионог окна са
свим утрошцима материјала и радне снаге

14,36

3.

Набавка, транспорт и монтажа ливено
гвоздених поклопаца и оквиром за
ревизионе силазе носивости 40 КН.
Поклопац мора имати ознаку грба Града
Панчева са назнаком канализација (слично
типу ливнице "Радијатор" Зрењанин).
ком.
Поклопац се монтира на армирано бетонски
прстен на врху шахта, што улази у цену
поклопца.
Обрачун по комаду комплетно монтираног
поклопца.

8,00

4.

Набавка, транспот и уградња материјала за
израду сливника од армираног бетонских
елемената МБ 30. У цену улазе: сливничка
решетка са рамом, класе носивости Д 400,
бетонска цев пречника Ø 450 дужине 1,5 м, ком.
бетон и др. Решетку уградити у бетон у
нивоу платоа.
Обрачун по комаду комплетно монтираног
сливника.

6,00

5.

Набавка, транспорт и уградња материјала
потребног за израду бетонских каналета МБ
30 трапезног пресека ширине у дну 30 цм,
висине светлог отвора 30 цм, нагиба косина
10:1, на подлози од шљунка дебљине 10
м'
цм. Канал може бити од монтажних
елемената или ливен на лицу места у
оплати датог пресек, а у свему према
важећим прописима за ову врсту посла.
Обрачун по м' готовог канала.

156,00

6.

Набавка, транспорт и уградња бетонских
поклопаца каналета ширине 50 цм, дужине
1 м. Бетонски поклопци морају имати

132,00

м'
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отворе за пролаз воде у кишни канал.
Обрачун по м' уграђеног поклопца.
7.

Набавка, транспорт и уградња материјала
потребног за израду каналета од бетона МБ
30 правоугаонох пресека ширине у дну 20
цм, висине светлог отвора 20 цм, дебљине
зидова д=10 цм, на подлози од песка д=10
м'
цм. Канал може бити од монтажних
елемената или ливен на лицу места у
оплати датог пресека, а у свему према
важећим прописима за ову врсту посла.
Обрачун по м' готовог канала.

36,50

8.

Набавка, транспорт и уградња бетонских
поклопаца каналета ширине 40 цм, дужине
1 м. Бетонски поклопци морају имати
отворе за пролаз воде у кишни канал.
Обрачун по м' уграђеног поклопца.

28,30

9.

м'

Набавка, транспорт и уградња армиранобетонских ригола димезија 400x400x120
мм, на подлози од мршавог бетона МБ 20
на слоју песка д=10цм. У цену израде
урачунати потребан рад и материјал:
м'
риголе, бетон, шљунак и др потребно за ову
врсту посла.
Обрачун по м' комплетно постављене
риголе.

125,00

УКУПНО IV БЕТОНСКИ РАДОВИ:

V. МОНТЕРСКИ РАДОВИ
1. Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ СН 8 канализационих цеви, по датој нивелети из пројекта. Пре уградње

свака цев се визуелно мора прегледати и утврдити њено евентуално оштећење. Манипулисање са цевима
треба да је у свему сагласно условима које прописује произвођач цеви. Уграђена цев мора целом својом
дужином равномерно лежати на слоју песка пројектоване дебљине. Уградња цеви се контролише техничким
нивелманом. Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад, материјал и контрола уградње цеви. Сечење
цеви и отпадни материјал се не плаћају посебно.
Обрачун по м' монтиране цеви.

2.

DN 400

м'

145,00

DN 250

м'

70,00

DN 160

м'

65,20

Набавка, транспорт и монтажа гвозденоливених пењалица према ЕН 13101.
Пењалице поставити у два реда
наизменично са међусобним размаком 30
цм по висини. По завршеном уграђивању,
пењалице очистити и премазати
антикорозивном бојом.
Обрачун по комаду уграђене пењалице.

47,00

ком

3.

Набавка, транспорт и монтажа каналских
решетки 500x500 мм класе носивости Д 250
КNJ, на местима укрштања канала и
м'
пешачких стаза.
Обрачун по м' уграђене решетке.

30,00

4.

Набавка, транспорт и монтажа каналских
решетки 400x500 мм класе носивости Д

10,00

м'
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250, на местима укрштања канала и
пешачких стаза.
Обрачун по м' уграђене решетке.
5.

6.

Повезивање сливника са
шахтом/колектором. У цену урачунат сав
потребан рад и материјал. Обрачун по
комаду споја.

3,00
ком

Набавка, транспорт и монтажа корпе у
уливном шахту.
Обрачун по комаду.

ком

1,00

УКУПНО V МОНТЕРСКИ РАДОВИ :

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ
1. Испитивање колектора на непропусност хидрауличким притиском. Колектор се оставља под притиском све док
се не прегледају сви делови колектора (спојеви и цеви). Колектор испитати према приложеном упутству.
Плаћа се по м' цевовода.
DN 400

м'

145,00

DN 250

м'

70,00

DN 160

м'

65,20

2.

Геодетско снимање изведеног цевовода по
извршеном пријему и то: положај
ревизионих окана, коте терена/кинете,
пречник и дужине цеви по деоницама. По
извршеном снимању израдити
документацију неопходну за упис
инсталација у катастар водова и подземних
инсталација, у свему према важећим
законима и подзаконским актима и
м'
прописима. Документацију доставити у 4
штампана примерка и дигиталном облику,
на ЦД-у.
Извођач је у обавези да Наручиоцу преда
потврду-изјаву РГЗ-СКН Панчево да је
извршио предају Елабората геодетских
радова ради картирања подземних
инсталација.
Обрачун по м' комплетно снимљене мреже.

3.

Израда пројекта изведеног објекта по
добијању података о изведеним радовима
(геодетски снимак изведеног објекта)
снимљено стање уцртати у ситуацију и
подужне профиле са осталим потребним
подацима као што су детаљи. Пројекат
урадити у 3 примерка и у дигиталном
облику, на ЦД-у.
Обрачун паушално.

467,50

pau

УКУПНО VI ОСТАЛИ РАДОВИ:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
IV. БЕТОНСКИ РАДОВИ
V. МОНТЕРСКИ РАДОВИ
VI. ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО (без ПДВ-а)
ПДВ (20%)
УКУПНО (са ПДВ-ом)
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ОБРАЗАЦ (3)
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 за отворени поступак јавне
набавке – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ ОД
БРОЈА 106 ДО 116 У ПАНЧЕВУ, БР. XI-13-404-282/2017, 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Достављање овог обрасца је обавезно.
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ОБРАЗАЦ (4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези са чланом 75. став 2. Закона, као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________[навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне
набавке – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ ОД
БРОЈА 106 ДО 116 У ПАНЧЕВУ, БР. XI-13-404-282/2017, поштовао је 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.

Датум
________________

М.П.

Понуђач
__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Достављање овог обрасца, односно изјаве је обавезно
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ОБРАЗАЦ (5)
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујем да је дана ___________. 2017. године представник понуђача ___________________________
извршио обилазак локације и да је исти извршио увид у техничку документацију и све потребне податке и
информације неопходне за припрему понуде за јавну набавку радова - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ ОД БРОЈА 106 ДО 116 У ПАНЧЕВУ,
БР. XI-13-404-282/2017.
Такође изјављујем да је Понуђач у потпуности упознат са свим условима реализације предметне набавке и
да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима
реализације предмета јавне набавке и промене понуђене цене.

___________________________
Место и датум

м.п.

____________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________________
Потпис представника Наручиоца који је
омогућио обилазак локација

НАПОМЕНА:Потврда (Образац 6 конкурсне документације) мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом, као и од стране овлашћеног лица Наручиоца и оверена печатом
Наручиоца. Уколико обилазак врши и потврду потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање понуђача, потребно је приликом обиласка доставити овлашћење понуђача за
обилазак и потписивање потврде.
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ОБРАЗАЦ (6)
ИЗЈАВА

Под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
као
представник
понуђача
___________________________________ (навести назив и седиште понуђача) у отвореном поступку јавне
набавке – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ ОД
БРОЈА 106 ДО 116 У ПАНЧЕВУ, БР. XI-13-404-282/2017, изјављујем да Понуђачу за подношење понуде није
потребан обилазак локације на којој ће се изводити радови, да је упознат са обимом и структуром предмета
набавке, да је стекао све потребне податке и информације неопходне за припремања понуде и да преузима
сву одговорност у случају евентуалних нејасноћа и непредвиђених трошкова предмета набавке који су се
могли сагледати приликом обиласка локације а могли би условити додатне трошкове.

___________________________
Место и датум

м.п.

____________________________
Потпис овлашћеног представника понуђача

НАПОМЕНА: Изјава (Образац 6 конкурсне документације) мора да буде потписана од стране овлашћеног
представника понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 7

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као представник понуђача
___________________________________ (навести назив и седиште понуђача) у отвореном поступку јавне
набавке – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ ОД
БРОЈА 106 ДО 116 У ПАНЧЕВУ, БР. XI-13-404-282/2017, неопозиво потврђујемо да ћемо у року од 15 дана од
дана потписивања уговора, који je предмет ове јавне набавке, доставити Наручиоцу неопозиву, безусловну,
на први позив наплативу и без права на приговор банкарску гаранцију, у оригиналу, за добро извршење
посла, издату од банке прихватљиве за Наручиоца, на износ од 10% од укупно уговорене вредности, без
урачунатог ПДВ-а, са роком важења 60 дана дужим од дана истека рока уговореног за
коначно извршење посла.

Место:

М.П.

Одговорно лице

Датум:
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ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Овом изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као представник понуђача
___________________________________ (навести назив и седиште понуђача) у отвореном поступку јавне
набавке – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ ОД
БРОЈА 106 ДО 116 У ПАНЧЕВУ, БР. XI-13-404-282/2017, неопозиво потврђујемо да ћемо пре исплате
окончане ситуације, доставити Наручиоцу неопозиву, безусловну, на први позив наплативу и без права на
приговор банкарску гаранцију, у оригиналу, за отклањање грешака у гарантном року, издату од банке
прихватљиве за Наручиоца, у висини од 5% вредности од изведених радова без ПДВ, за отклањање
недостатака у гарантном року, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока који је одређен за
исправан рад, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до
истека гарантног рока.

Место:

М.П.

Одговорно лице

Датум:
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ
ОД БРОЈА 106 ДО 116 У ПАНЧЕВУ
Закључен дана _____________ године између:
Наручиоца: Град Панчево
са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра бр. 2-4,
ПИБ 101049012, матични број 08331537
Број рачуна 840-104640-03 Управа за трезор,
кога заступа __________________________________
(у даљем тексту: Наручилац)
и
___________________________________
са седиштем ____________________, улица_______________бр.___,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(удаљем тексту: Извођач),
_________________________________________________
_________________________________________________
Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)
Основ уговора: Спроведен je отворени поступак јавне набавке бр. XI-13-404-282/2017
Број и датум одлуке о додели уговора:......................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова на изградњи кишне канализације у улици Моше Пијаде
од броја 106 до 116 у Панчеву.
Извођач се обавезује да радове из претходног става овог члана, изведе стручно и квалитетно у
складу са позитивним прописима, стандардима, правилима која важе у грађевинарству за ову врсту радова
у складу са Техничком спецификацијом и Обрасцем структуре цене конкурсне документације и овим
Уговором, а у свему према понуди број _______ од _____________ године и Техничком спецификацијом из
конкурсне документације, које чине саставни део овог Уговора.

(Напомена: Члан 2. мења се или брише се, у зависности од понуде)
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као Група понуђача,
изведе предметне радове.
У случају да Извођач ангажује подизвођаче, одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као да га
је сам извршио.
Уколико Извођач
наступа као овлашћени представник Групе понуђача, чланови групе су
неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених послова.
У складу са Понудом, Извођач ће реализацију Уговора делимично поверити
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________
(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, односно члана групе понуђача уколико је
Извођач у Понуди наступио са подизвођачем/има, односно као група понуђача), и то за послове - делове
понуде_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 3.
Уговорне стране сагласно констатују да цена за извођење радова који су предмет овог Уговора
износи: ___________________________________динара
(и словима_____________________________________________________) без пореза на додату вредност,
односно, ___________________________________динара
(и словима_____________________________________________________) са порезом на додату вредност.
Јединичне цене радова из члана 1. овог Уговора, утврђене су у прихваћеној Понуди и обрасцу
структуре цене, који су саставни део овог Уговора.
Коначни обрачун ће се извршити према стварно изведеним радовима, на основу података из
грађевинске књиге и записника о изведеним радовима, по јединичним ценама из обрасца структуре цене
Извођача.
Цена из става 1 овог члана обухвата и све зависне трошкове везане за радове из који су предмет
овог Уговора, укључујући све трошкове ангажоване радне снаге, опреме, механизације, аларата, ХТЗ мера
и опреме, потребног основног и помоћног материјала и опреме, трошкове потребних испитивања и атеста
за предметне радове и опрему.
Наведени трошкови не могу се посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити
наплаћивати.
У току важења Уговора јединична цена је фиксна и не може се мењати ни по којој основи за читаво
време трајања Уговора.
Образац структуре цене је саставни део овог Уговора.
Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Одлуком о буџету за 2017.годину, у складу са
Законом којим се уређује буџет за 2017. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018.години, вршиће се до висине апропријација за ту
намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2018.годину.
У случају одобравања апропријација у мањем износу од планираних, уговор престаје да важи, без
накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Изведени радови ће се исплатити на основу испостављених привремених ситуација и окончане
ситуације.
Привремену ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања и исплатити
најкасније у року од 45 дана од дана испостављања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама( „Сл. Гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015).
Окончану ситуацију Наручилац ће оверити у року од 8 дана од дана достављања и исплатити
најкасније у року од 45 дана од дана испостављања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „Сл. Гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015) а након достављања
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и након потписаног Записника о окончаном обрачуну.
Уговорне стране су сагласне да је Извођач дужан да ситуацијама наведе број Уговора.
Извођач се обавезује да комплетну документацију неопходну за оверу припремене ситуације
(листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и опрему, по потреби и другу
документацију) достави лицу које врши стручни надзор – надзорном органу.
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Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да плаћање врши уплатом на рачун
Извођача бр._________________*___, код ______________*____ банке. (*Попуњава понуђач)

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова _______*__ календарских дана (рок не
може бити дужи од 30 календарских дана), који почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова
од стране Надзорног органа. (* Попуњава понуђач)
Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране Извођача радова и
Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.
Извођач радова ће бити уведен у посао након достављања банкарске гаранције за добро извршење
посла.
Извођач радова има право на продужетак рока у следећим ситуацијама:
• Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
• Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а који нису настали кривицом уговорних страна
• Уколико дође до обуставе радова која није условљена поступањем Извођача или изазвана његовом
кривицом;
Извођач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и електронску форму,
обавестити Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути,
најкасније 2 ( два) дана пре истека рока из става 1 овог члана.
Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за
продужење рока извођења радова.
Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока
размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено
мишљење.
Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.
У случају да Надзорни орган утврди оправданост продужења рока, Извођач је обавезан да на захтев
Надзорног органа уведе у рад више радног особља и механизацију, без права на захтевање повећаних
трошкова или посебне накнаде.
Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.
Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље
уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока
за извођење радова.
Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за
продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у
закашњењу, као и у случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним
прописима,те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.
СТРУЧНИ НАДЗОР
Члан 6.
Стручни надзор над извођењем грађевинских радова, вршиће лице које именује Наручилац
( у даљем тексту: Надзорни орган).
Надзорни орган врши стручни надзор у складу са одредбама важећег Закона о планирању и
изградњи објеката Републике Србије и важећим Правилником о садржини и начину вршења стручног
надзора, у току извођења радова на наткривању терасе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, а на основу
решења које доноси Наручилац, а нарочито:
1) врши контролу квалитета свих радова који се изводе;
2)оверава динамички план реализације радова;
3) врши контролу усклађености радова из Понуде Извођача с радовима који се изводе, односно
услугама које се извршавају и предузима потребне мере када постоје одступања, која су резултат
оправданих разлога;
4) врши контролу и оверу финансијске документације, коју прими од Извођача радова;
5) оверава обрачунски лист у грађевинској књизи;
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6) обавља целокупну стручну комуникацију за Извођачем преко грађевинског дневника;
7) констатује завршетак уговореног посла, на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје
сагласност за интерни технички преглед и примопредају посла;
Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа Наручиоца и
Члан 7.
Извођач се обавезује да одреди одговорног извођача радова и да о томе писмено обавести
наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.
Извођач је дужан да уредно води грађевински дневник свакодневно и грађевинску књигу са свим
прилозима који морају бити редовно потписивани од стране одговорног извођача радова и оверени од
стране надзорног органа, као и да отвори књигу инспекције.

Члан 8.
Извођач је дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу безбедног кретања трећих лица.
Извођач је дужан да омогући безбедно и неометано кретање лица и да видно и јасно обележи места
на којима кретање није дозвољено.
Извођач се обавезује да о свом трошку отклони сву штету коју нанесе Наручиоцу, као и евентуалну
штету која настане за трећа лица у току извођења радова који су предмет овог Уговора.
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Члан 9.
Извођач се обавезује да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини
од 10% од уговорене вредности радова без пореза на додату вредност, којом безусловно и неопозиво
гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза, са роком важности 60 дана дуже од уговореног
рока за коначно извршење посла.
Извођач се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла након
закључења уговора у року од 15 дана од дана закључења а пре почетка извођења радова, на писмени
позив Наручиоца, што ће бити записнички констатовано.
У случајевима оправданог или неоправданог продужења рока за извршење посла, овај Уговор
представља правни основ за продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла са роком
важности 60 дана дуже од продуженог рока за коначно извршење посла.
Продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла не искључује право Наручиоца
да наплати уговорну казну.
Члан 10.
Извођач се обавезује да пре исплате окончане ситуације, Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке
на износ од 5% вредности изведених радова без пореза на додату вредност за отклањање недостатака у
гарантном року за занатске радове, рад и материјал, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока,
којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека
гарантног рока по овом Уговору.
Наручилац гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року може активирати уколико Извођач
не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева
Наручиоца односно најкасније у року дефинисаном у том захтеву када околности и хитност налажу.
Члан 11.
Поднете банкарске гаранције не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које
одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова и морају садржати клаузулу да су „безусловне, неопозиве, без права на приговор и
плативе на први позив“, а у корист Наручиоца.
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Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Поднете банкарске гаранције морају имати кредитни рејтинг који додељује рејтинг агенција која се
налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије
или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју
је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets AuthoritiesESMA).
ГАРАНТНИ РОК
Члан 12.
За квалитет изведених радова и испоручених и уграђених добара гарантује и одговара Извођач, који
Наручиоцу гарантује да изведени радови, испоручена и уграђена добра потпуно одговарају свим техничким
описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и Понуде.
Уколико се након пријема констатују недостаци у погледу квалитета извршеног посла, Извођач је
обавезан да, без накнаде, недостатке отклони одмах.
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана примопредаје
радова.
Гарантни рок за уграђени материјал је према гаранцији произвођача и почиње да тече од
примопредаје радова.
У гарантном року Извођач је обавезан да на свој терет отклони све недостатке на изведеним
радовима који су настали услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова
и материјала.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног захтева
од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у захтеву, Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет понуђача.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 13.
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза или кашњења у испуњењу
уговорних обавеза, Наручилац има право да захтева уговорну казну.
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи 5%
укупне уговорене вредности без пореза на додату вредност.
Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан
закашњења, захтева уговорну казну од 2‰ (два промила) укупне вредности изведених радова без пдв-а, а
највише до 5% укупне вредности изведених радова без пореза на додату вредност.
Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења
Извођачу, односно, сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима.
Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната
уговорена казна мања од претрпљене штете.
Члан 14.
Наручилац има право на раскид уговора, уколико се Извођач својом кривицом не придржава
динамике извођења радова или уколико изводи радове који не задовољавају по квалитету.
У случају из предходног става овог члана, Наручилац је овлашћен да радове повери другом извођачу,
у складу са Законом о јавним набавкама, с тим да Извођач по овом Уговору сноси насталу штету, као и
евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Члан 15.
Извођач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о
свом трошку и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу да:
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• О свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама
Закона о безбедности и здрављу на раду (“Службеном гласнику РС", бр. 91/2015), Уредби о безбедности и
здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС“ бр. 14/2009 и 95/2010) и
Правилнику о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (“Сл.гласник РС“ број 53/97),
• О свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења
радова који су предмет овог Уговора.
Члан 16.
Преглед и пријем изведених радова вршиће надзорни орган кога именује Наручилац, након писменог
захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед, након чега ће се формирати Комисија
која ће сачинити и потписати Записник о коначном обрачуну изведених радова.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Члан 17.
Пре извођења радова, Извођач се обавезује да, о свом трошку:


изради Елаборат о организацији и уређењу градилишта;



изради Елаборат о заштити на раду и Елаборат о примени мера безбедности и здравља на раду, на
основу важећег Закона о безбедности и здрављу на раду;



до почетка радова, достави овлашћеним лицима Наручиоца динамику радова (гантограм
активности);



да изврши све припремне радове и обавештења о радовима;



обезбеди сав потребан материјал и опрему пре почетка радова, уз обавезу да сва опрема и
материјал, која се уграђује мора поседовати атесте произвођача, са рок важења минимум 6 месеци
пре истека.
Члан 18.
Обавезе Извођача везано за извођење радова су да:



изведени радови буду одговарајућег квалитета, сходно важећим законима, техничким и другим
прописима Републике Србије, те у складу са техничким описом, спецификацијом опреме и
материјала, међународним стандардима и нормама произвођача опреме, и правилима струке и
упутствима Наручиоца;



изведе радове у роковима из овог Уговора и по одобреном гантограму активности;



по потписивању овог Уговора, а најкасније 3 (три )дана пре почетка радова, достави Наручиоцу
решење о именовању одговорног извођача радова, који испуњава законом предвиђене услове за
обављање те дужности;



омогући Наручиоцу несметано вршење стручног надзора ;



достави писани списак свих запослених и возила који ће извршавати посао и који испуњавају све
прописане услове за обављање исте, односно обезбеди сву неопходну опрему и механизацију за
извођење радова и транспорт опреме и материјала и о томе доставља списак механизације и
опреме коју ће користити, као и ХТЗ опреме (шлемови, радна одела, видљиви прслуци, рукавице, и
сва друга специфична заштитна средства коју наложи лице одговорно за безбедност и здравље на
раду код Наручиоца), те да спроведе све мере о примени мера безбедности и здравља на раду;



обавезно доставља Надзорном органу планове и извештаје о напредовању уговорених радова по
захтеву Надзорног органа;



мора увек, предходно, да затражи писану сагласност Наручиоца за сва евентуална одступања;



заштити комплетну постојећу опрему и инсталације у складу са захтевима Наручиоца;



током извршења уговора поштује и примени све мере безбедности и заштите здравља на раду и
примени начела безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, да
правилно обележи градилиште, као и да се упозна са процедурама и упутствима која се тичу услова
за безбедно извођење радова;



предузме мере за сигурност објекта, радова, опреме, материјала, радника, трећих лица и околине за
време од почетка извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца;
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да осигура безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих
материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима,
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време
укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;



писменим путем извести Наручиоца о завршетку радова, достави тражену техничку документацију и
учествује у интерном техничком прегледу и пријему радова;



обезбеди да сва опремаодносно материјал који се уграђује мора поседовати атесте произвођача и
да атесте достави Наручиоцу приликом предаје радова;



током целокупног периода извођења предметних радова ажурно и уредно води сву документацију,
која ја предвиђена важећим прописима Републике Србије;



за потребе извршења овог Уговора исходује све неопходне пријаве и сагласности надлежних
органа, као и да плати потребне таксе и накнаде у вези са истим;



по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као
последица извођења предметних радова ;



сноси све транспортне трошкове, у вези са предметом овог Уговора;



по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и
средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, односно доведе све у
првобитно стање;



уколико дође до раскида Уговора повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал,
опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, да обезбеди и
заштити објекат од пропадања;



сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења уговореног рока кривицом Извођача,
а према условима из овог Уговора;



изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора;
Уговорне стране договарају да је Извођач сагласан да Наручилац умањи потраживање по основу
извођења радова уколико према Извођачу оствари неко своје потраживање што ће се исказати у окончаној
ситуацији (уговорна казна, директна и индиректна штета и сл.).
Члан 19.
Извођач је дужан да током целокупног периода извршења радова омогући Наручиоцу извршење
надзора над извођењем радова, контроле њиховог извођења, а нарочито у погледу врсте, количине,
квалитета радова, материјала, инсталација и опреме која се уграђује и рокова предвиђених за обављање
радова.
Уколико Извођач предметне радове не изводи у складу са документацијом, прописима, стандардима
и правилима струке, Наручилац има право да захтева обуставу радова. Ако је квалитет радова недовољан,
Наручилац има право да захтева од Извођача да прекине изведене радове и да поново, о свом трошку,
изведе нове радове, у складу са правилима струке.
Члан 20.
Извођач је дужан да приликом извођења радова изврши сва потребна контролна мерења квалитета
материјала који се уграђује и да сви уграђени материјали морају бити
нешкодљиви по здравље људи и у
складу са свим позитивним законским прописима и стандардима који регулишу ову област, те је дужан да
осигура унутрашњу контролу при извођењу радова на предметном послу, све о свом трошку, а по
претходној сагласности Наручиоца.
Члан 21.
Извођач је дужан да током целокупног периода извођења радова уредно води грађевинску књигу и
грађевински дневник, у којим ће оверу вршити Надзорни орган, као и да обезбеди књигу инспекције,
сагласно важећим прописима Републике Србије. Извођач је одговоран Наручиоцу и надзорном органу и са
њим комуницира преко грађевинског дневника.
Извођач према Наручиоцу у потпуности одговара за извршење уговорене обавезе.
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Члан 22.
Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује Наручиоцу и/или трећим
лицима извршењем и/или неуредним, непажљивим, нестручним извршењем или неизвршењем посла из
члана 1 овог Уговора. Извођач у потпуности одговора за штете које проузрокује подизвођач, кога је
ангажовао сходно Уговору, као да их је сам проузроковао.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да су обавезе Наручиоца у вези са извођењем радова следеће:


Извођачу преда градилиште;



Наручилац је дужан да именује Надзорни орган који ће вршити стручни надзор над извођењем
радова;



Наручилац ће писано обавестити Извођача о лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над
извођењем радова;



Да надзорни орган, именован од стране Наручиоца уписом у грађевински дневник уведе Извођача у
посао одмах по достављању гаранције банке за добро извршење посла од стране Извођача;



Налози који су издати од стране Надзорног органа, морају бити у писаној форми, као такви потврђени и
евидентирани у грађевинском дневнику;



Сви евентуално уочени недостаци приликом извођења радова, мере које је предузео надзорни орган
или налози који су дати од стране Надзорног органа, морају бити уписани у грађевински дневник;



Изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће преглед и пријем изведених радова вршити Надзорни орган који
именује Наручилац, након писменог захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед,
након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Уговорне стране су сагласне да је Извођач дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о
завршетку уговорених радова, и то у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а
Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику.
Уговорне стране су сагласне да је Надзорни орган дужан да без одлагања, по пријему обавештења
изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према Уговору,
приступа примопредаји изведених радова, о чему се сачињава записник о квалитативној и квантитативној
примопредаји изведених радова односно коначном обрачуну који потписује Комисија, састављена од
представника Наручиоца, Надзорног органа и представника Извођача.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 24.
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље,
вансудским путем, упућене у писаној форми другој уговорној страни, у следећим случајевима:


ако је Извођач одустао од Уговора,



ако је Извођач неоправдано пропустио да започне радове, или задржава напредовање радова 15
дана пошто је добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да радове започне или настави,



ако Извођач не испуњава уговорене обавезе у уговореном року или се основано може очекивати да
исте неће испунити у уговореном року,



уколико без оправдања прекине са извођењем радова,



ако Извођач у примереном року не поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног органа да отклони
неки уочени недостатак, што утиче на правилно извођење радова и рок извођења,



ако је Извођач, упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да изведе
радове у складу са уговором или стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по овом
уговору,



ако Извођач уграђује материјал који нема уговорени или одговарајући квалитет, или радове изводи
неквалитетно,
Градска управа града Панчева
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ако је Извођач извршио организационе измене или статусне промене којима се мења његов правни
субјективитет,



у свим другим случајевима када Извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим уговором

 у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1. алинеја 1-10, Извођач нема право на накнаду штете.
Члан 25.
Уговорне стране су сагласне да у случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити
образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу Уговор раскида.
Уговорне стране су сагласне да 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 примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза.
Уговорне стране су сагласне да се под примереним роком сматра време које по редовном току
ствари и околностима конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.
Уговорне стране су сагласне да у случају да ни након рока из претходног става позвана страна не
изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања рока.
Члан 26.
Извођач подноси надзорном органу Наручиоца писмени извештај о завршетку уговорених радова,
уз потврду наведеног у грађевинском дневнику, те и у писменој форми обавештава Наручиоца да је
спреман за интерни технички пријем одбјекта, а потом и за примпоредају предметног посла.
Извођач је дужан да организује интерни технички пријем изведених радова.
Трошкове интерног техничког пријема у целости сноси Извођач.
За наведени интерни технички пријем комплетира (припреми) потребну атестно техничку
документацију и извештаје о извршеним испитивањима добијеним од акредитованих лабораторија као и
комплетну документацију: грађевински дневник, обрачунске листове грађевинске књиге, књигу инспекције,
и друго, која се предаје Наручиоцу.
Уговорне стране сагласно констатују да се неће извршити примопредаја посла без достављања
атеста и одговарајућих извештаја о испитивању од акредитованих лабораторија.
У случају да током спровођења активности интерног техничког пријема предметних радова буду
утврђене одређене неправилности,Извођач је дужан, у датом року, отклонити све евентуалне недостатке
констатоване током интерног техничког пријема, и о тим радовима подноси извештај Наручиоцу да су
примедбе отклоњене, са уписом истих и у грађевински дневник.
Све уочене неправилности ће бити отклоњене о трошку Извођача.
ВИШКОВИ РАДОВА
Члан 27.
Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за
којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје
надзорни орган именован од стране Наручиоца.
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним
ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова
и мањкова радова, сачиниће се Анекс уговора ради утврђивања стварне вредности изведених радова, у
случају када је вредност изведених радова већа од уговорене вредности односно, када је разлика
вредности вишкова и вредности мањкова радова или када је вредност вишкова радова таква да се
повећава уговорена вредност радова .
У случају када је вредност изведених радова мања од уговорене вредности радова, неће се
закључивати Анекс овог Уговора ради утврђивања вредности изведених радова, већ ће Извођач након
завршених радова испоставити окончану ситуацију.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.
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НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 28.
У случају додатних (непредвиђених) радова који нису били укључени у овај Уговор, а који су због
непредвидљивих околности постали неопходни за извршење овог Уговора, под условом да укупна
вредност свих додатних (непредвиђених) радова, није већа од 15 % од укупне вредности овог Уговора,
Наручилац ће спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, а до
висине расположивих финансијских средстава за ову намену.
У случају појаве додатних (непредвиђених радова) за којима се укаже потреба приликом извођења
радова који су предмет овог Уговора, а који онемогућавају на било који начин несметано извођење радова,
Извођач је дужан да обезбеди градилиште и да све до тада изведене радове заштити од пропадања о
свом трошку, за време трајања сметњи до окончања поступка уговарања.

ИЗМЕНЕ УГОВОРА
Члан 29.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац може извршити измене током трајања уговора, а све у
складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Уговорне стране су сагласне да у случају промене прописа због којих ће се променити битни
елементи уговора Наручилац је дужан сачинити Анекс уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама.
Члан 30.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.
Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Уговорне стране сагласне су да ће се у случају раскида уговора, као и да ће се на сва питања, која
нису регулисана овим уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима Републике
Србије.
За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране утврђују надлежност
Привредног суда у Панчеву. Уговорне стране су дужне да једна другу обавештавају о свакој промени која
може бити важна за реализацију Уговора. Сва обавештења једне уговорне стране дата другој уговорној
страни, а која су у вези са овим Уговором, од дана закључења овог Уговора биће достављана у писаној
форми – писмом или путем електронске поште.
Члан 32.
Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна у 8
(осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5 (пет) примерка, Извођач радова 3 (три)
примерка за своје потребе.
ИЗВОЂАЧ РАДОВА
______________________

НАРУЧИЛАЦ
______________________

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и
понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз понуду, чиме потврђује да
је сагласан са садржином истог.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: 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: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26000 Панчево,
Трг краља Петра I бр.2-4, са назнаком: ,,Понуда за отворени поступак јавне набавке – Извођење радова на
изградњи кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву, бр.XI-13-404-282/2017НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 12.03.2018. године до 10:00
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. Неблаговремену
понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, који су наведени у поглављу IV услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова
- Техничку спецификацију Наручиоца, потписану и оверену печатом понуђача
- Образац понуде (Образац 1) потписан и оверен печатом понуђача ;
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3) потписан и оверен печатом понуђача ;
- Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама,
(образац 4) потписан и оверен печатом понуђача ;
- Образац потврде о обиласку локације (Образац 5) или изјаве (Образац 6), потписан и оверен
печатом
- Модел уговора потписан и оверен печатом понуђача;
- Изјава о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла (Образац 7)
- Изјава о достављању банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року (Образац 8)
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о испуњавању обавезних услова, Изјава о независној понуди), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији
(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана 81.
Закона.
3.ПАРТИЈЕ: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Градска управа града Панчева
Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-282/2017

40/46
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 87. СТАВ 6. ЗАКОНА
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: Градска управа града Панчева,
Секретаријата за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком:
„Измена понуде за отворени поступак јавне набавке – Извођење радова на изградњи кишне
канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву бр.XI-13-404-282/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке – Извођење радова на изградњи кишне
канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву бр.XI-13-404-282/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Извођење радова на изградњи кишне
канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву бр.XI-13-404-282/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде отворени поступак јавне набавке – Извођење радова на изградњи кишне
канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву бр.XI-13-404-282/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ: Понуђач може да поднесе само
једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI
ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у
поглављу VI ове конкурсне документације).
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.
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. став 4. тачке 1. и 2. 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 и
 опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РЕКЛАМАЦИОНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1.Рок извођења радова
Изабрани понуђач ће бити дужан да радове изведе након закључења Уговора, у максималном року за
извођење радова од 30 календарских дана. Рок почиње да тече даном увођења у посао.
Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.
Право на продужетак рока постоји у следећим случајевима:
 због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
 више силе и случајевима који се не могу предвидети.
 било које обуставе радова које нису последице пропуста извођача.
Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране
ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је извођач дужан да поднесе писани,
детаљно образложени захтев за продужење рока, а пре истека уговореног рока.
Уз захтев за продужење рока за извођење радова Извођач је дужан да достави свој предлог динамичког
плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.
Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року одједног радног дана размотри и оцени
оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће
извођача радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.
Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.
У случају да извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са претходним ставовима, сматраће се
да је одустао од могућности измене рока.
Уколико у току извођења радова, буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље
уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, не сматра се да је извођач пао у
доцњу.
Уколико је извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за
продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у
закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим
чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.
9.2.Место извођења радова
Панчево, улица Моше Пијаде од броја 106 до броја 116.
9.3.Гарантни рок
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана примопредаје радова.
Гарантни рок за уграђени материјал је према гаранцији произвођача и почиње да тече од примопредаје
радова.
Понуђач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од три дана, одазове и
у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог пропуста и
неквалитетног рада или материјала.
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Ако понуђач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног захтева од стране
Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у захтеву, Наручилац је овлашћен да за отклањање
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет понуђача.
9.4.Начин плаћања:
Наручилац је обавезан да плаћање врши на основу привремених и окончане ситуације, уз коју се доставља
записник о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова односно коначном обрачуну.
9.5.Период важења уговора:
Уговор о јавној набавци закључиће се на одређено време, на период од 30 календарских дана, рачунајући
од дана увођења Извођача у посао од стране надзорног органа Наручиоца.
9.6.Уговорна казна и накнада штете
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи до 5% од
укупне уговорене вредности набавке.
Уколико Понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не изведе радове
у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од 2‰ (два
промила) од укупне вредности уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% укупне
уговорене вредности.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а.
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове
које понуђач има у реализацији ове јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати за време важење
уговора о јавној набавци.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
Наручилац за ову предметну јавну набавку захтева средство финансијског обезбеђења:
Захтев у вези са врстом, садржином, начином подношења, висином и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача:

Банкарска гаранција за добро извршење посла


Изабрани понуђач је дужан да у року од 15 дана од дана потписивања уговора, преда Наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, осим у изузетним ситуацијама које се не могу
предвидети и не зависе од воље уговорних страна о чему ће Наручилац писмено обавестити
Извођача о новом року. Банкарском гаранцијом понуђач безусловно и неопозиво гарантује потпуно
и савесно извршење уговорних обавеза и која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 дана дужи од истека уговореног за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг). У случају да не достави банкарску гаранцију у предвиђеном року, уговор се не сматра
закљученим, те не производи правно дејство и Наручилац има право да закључи уговор са првим
следећим најбоље рангираним понуђачем.

Градска управа града Панчева
Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр.XI-13-404-282/2017

43/46
Банкарскa гаранцијa за отклањање недостатака у гарантном року


Изабрани понуђач је дужан да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року пре исплате окончане ситуације, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција се издаје у висини од 5% вредности од изведених радова без
ПДВ, за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 30 дана дуже од гарантног
рока који је одређен за исправан рад, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно
извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску
гаранцију у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном
року. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди Наручилац, мањи износ од 5% од укупне вредности изведених радова, без ПДВ-а
или промењену месну надлежност за решавање спорова. Уколико понуђач поднесе гаранцију
стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ
ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ
Пројекат за извођење радова (ПЗИ)
Заинтересована лица могу извршити увид у наведену техничку документацију у Секретаријату за
инвестиције Градске управе града Панчева, по претходној најави лицу овлашћеном за контакт.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ И
УКАЗИВАЊЕ НАРУЧИОЦУ НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Градска управа града
Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр.2-4, непосредно на Писарницу Градске управе, путем
електронске поште на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs или факсом на број:013/352-799, тражити од
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
Наручиоцу и на еветуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде који се подноси
непосредно на Писарницу Градске управе или путем електронске поште или факсом, може се доставити
сваког радног дана Наручиоца у периоду од 08 до 15 часова. Уколико је захтев који је поднет непосредно на
Писарницу Градске управе града Панчева или путем електронске поште или факсом достављен након 15
часова или нерадног дана Наручиоца, сматраће се да је примљен наредног радног дана Наручиоца и од
када ће почети да теку законски рокови, у смислу члана 63. став 3. Закона.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави 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, бр. XI-13-404-282/2017“.
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.
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).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
16. 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.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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 подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно на Писарницу Градске управе града Панчева,
електронском поштом на e-mail адресу:javne.nabavke@pancevo.rs, факсом на број:013/352-799 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.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права који се подноси непосредно на Писарницу Градске управе града Панчева или
путем електронске поште или факсом, може се доставити сваког радног дана Наручиоца у периоду од 08 до
15 часова. Уколико је захтев који је поднет непосредно на Писарницу Градске управе града Панчева или
путем електронске поште или факсом достављен након 15 часова или нерадног дана Наручиоца, сматраће
се да је примљен наредног радног дана Наручиоца.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања
и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН
или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 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 понуда, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- чињенице и доказе којима се повреде доказују;
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-

потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1.
тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је
налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је
налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 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; Градска управа града Панчева; јавна набавка бр. XI-13-404-282/2017;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
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, или
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), или
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
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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Образац 9
ПОШИЉАЛАЦ :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ
МОШЕ ПИЈАДЕ ОД БРОЈА 106 ДО 116 У ПАНЧЕВУ
БР.XI-13-404-282/2017

НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-

Напомена: Овај oбразац је пожељно налепити на коверту понуде.
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