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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. 1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет
Адреса: ул. Војводе Степе бр. 305, 11000 Београд
Интернет страница: www.sf.bg.ac.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број НМВ 06/19 су радови – реализација пројекта водоводне
инсталације.
1.4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5. Контакт
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у
писаном облику достављањем Захтева Комисији за јавне набавке електронском поштом на
e-mail адресу: javnenabavke@sf.bg.ac.rs
Електронска пошта која буде послата после 14,00 часова, сматраће се да је примљена
следећег радног дана.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су радови – реализација пројекта водоводне инсталације, бр.НМВ
06/19 ,шифра из ОРН: 45332200.
2.2. Партије
Јавна набавка није обликована у партије.
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3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке је извођење радова - реализација пројекта водоводне инсталације.
Предметним Идејном пројектом дефинисано је и разрађено до потребног нивоа,
техничко решење реконструкције водоводне мреже у оквиру комплекса зграде Саобраћајног
факултета у Београду.
Траса предметне водоводне линије која се реконструише се налази у парцели
бр.7411/2, К.О. Вождовац.
Идејни пројекат обухвата све потребне детаље неопходне за тендерисање и извођење
радова на реконструкцији водоводне мреже.
Опис трасе реконструисаног цевовода
Зграда Саобраћајног факултета се снабдева водом преко прикључка у водомерном
шахту означеном на ситуацији. Из шахта води се прикључак на водоводну цев DN150 mm
београдског система, која је трасирана улицом Војводе Степе. Прикључак је изведен на
технички исправан начин, са водомером одговарајућом водомерном гарнитуром. Поред
снабдевања водом објекта зграде факултета, поменути прикључак је уједно и прикључак за
спољашњу и унутрашњу противпожарну хидрантску мрежу.
Постојећи цевовод унутар комплекса рађен је када и зграда факултета, 1978/79.
Изведен је прстен цевовода DN80 mm око објекта, са два прикључка за унутрашњи развод
унутар објекта. Цевовод је рађен од ливено-гвоздених цеви. На цевоводу постоји и одређени
број подземних спољашњих хидраната. Управа факултета одлучила је да реконструише први
део цевовода, деоницу паралелну са ул. Војводе Степе (од Т1 до Т3) и деоницу испред улаза
зграде (од Т2 до Т5).
Траса цевовода приказана је на прегледној ситуацији система на графичком прилогу
HG-01.
Опис технологије изградње
Детаљан приказ технологије изградње пројектоване водоводне мреже, дат је у оквиру
одговарајућих техничких услова, предмера и предрачуна и осталим деловима техничке и
графичке документације Идејног пројекта. У наредним пасусима дат је приказ основних
принципа изградње које треба применити на терену.
Прво се приступа рашћишћавању терена и обележавању трасе на којима ће се вршити
изградња елемената пројектованог система. Обележавање хоризонталног и вертикалног
положаја врши се у односу на одговарајуће мреже привремених репера.
Због могућег укрштања објеката пројектованог цевовода са постојећим подземним
инсталацијама, пре почетка ископа ровова, извођач треба да изврши ''шлицовање'' кроз
попречни профил, ручним ископом, како би се утврдио тачан хоризонтални и вертикални
положај постојећих инсталација. У случају неправилног или непланираног укрштања са
постојећим инсталацијама, треба поступити у свему према условима надлежних организација
и власника тих инсталација.
Пре почетка радова на ископу, свака инсталација са којом се пројектована водоводна
цев укршта, или јој је ближа од 2.0 m, треба привремено да се искључи (стави ван употребе).
Уколико то није могуће, одговорни представник надлежне организације или власника
инсталација треба да да писмена, детаљна упутства Извођачу радова за поступак са том
инсталацијом и да надгледа њихово спровођење.
Ископ ровова за цевоводе и шахтове врши се машинским путем, уз ручно докопавање,
на местима проширења рова предвиђеним за постављање шахтова и другим местима, до
пројектованих кота и димензија рова. Приликом ископа ровова и одговарајућих проширења,
не смеју се отварати фронтови ископа дужи од 60 m. Сви радови на ископу, уградњи
цевовода и затрпавању рова, морају бити у потпуности завршени на деоници отвореног
фронта изградње.
Цеви се полажу на слоју песка дебљине 15 cm са заменом ископаног материјала
гранулисаним материјалом, до најниже коте доњег строја коловозне конструкције.
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Разупирања ровова, за дубине веће од 1.0 m, врше се дрвеном оплатом и подградом, или
неком другом врстом оплате и подграде, коју одреди Надзорни орган у складу са важећим
техничким прописима, нормативима за грађевинарство и ХТЗ мерама.
Спојеве цеви урадити према упутствима произвођача и важећим техничким
прописима, стандардима и нормативима. Пре затрпавања рова извршити испитивање на
водонепропусност цеви и геодетско снимање положаја цевовода.
Затрпавање гранулисаним материјалом извршити у слојевима, са набијањем и
провером квалитета збијености од надлежне установе, односно од овлашћене лабораторије.
После завршетка монтаже цевовода и извршеног затрпавања ровова, сав вишак земље из
ископа мора бити одвезен на депонију, а околни терен, коловози, паркинзи, тротоари и друге
површине доведени у првобитно стање.
Приликом извођења свих радова на изградњи пројектованог система Извођач мора да
се придржава усвојеног техничког решења, одредби Закона о безбедности и здрављу на раду
(Службени лист РС 101/05), елабората о уређењу градилишта и раду на градилишту, као и
свих важећих техничких прописа и норматива у грађевинарсту.
Сва оруђа на механизовани погон морају имати упутства за безбедан рад и потврду да
су на оруђима примењене прописане мере и нормативи заштите на раду. Сва оруђа за рад
такође морају имати атест о примењеним прописима заштите на раду.
Извођач радова је обавезан да изврши обучавање радника из материје заштите на раду
(Правилник о заштити на раду, Правилник о прегледима, испитивању и одржавању оруђа,
уређаја и алата за рад итд), упозна их условима рада, опасностима и штетностима у вези са
радом и обави проверу оспособљености радника за самосталан и безбедан рад. Предузеће је
обавезно да утврди радна места са посебним условима, уколико она постоје.
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПОЗ.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈЕД.

КОЛИЧИНА

РАЧУН А:
ОПШТИ РАДОВИ

1.1

1.2

1.2.1
1.2.2

1.3

1.4

Отварање градилишта у складу са техничким
спецификацијама, укључујући све мере и
средства потребна за изградњу и
инсталатерске радове на тим локацијама.
Мере и објекти укључују набавку, транспорт
и монтажу машина, опреме и постројења,
обезбеђивање локација и инсталација,
омогућавање безбедног саобраћаја за возила и
пешаке, достављање планова инсталација и
земљаних радова односно извођење радова
као што су чишћење, профилисање, равнање,
ископавање и нaсипање, где је потребно.
Обезбеђивање елабората о здрављу и
безбедности пре почетка извођења радова и
одржавања мера здравља и безбедности у
складу са "Правилником о безбедности у току
грађевинских радова" (Правилник о Заштити
на раду при извођењу грађевинских радова) и
законом републике Србије. Рачунајући од
почетка радова од крајњег рока завршетка
радова.
Израда елабората о здрављу и безбедности
Одржавање здравља и безбедности
Уклањање инсталација са локације,
укључујући демонтажу, транспорт и одлагање
инсталација и враћање локације у оригинално
стање. Вишак материјала и старих цеви и
спојних елемената ће бити враћени
Инвеститору.
Пружање аналогне и дигиталне
документације, колор фотографија и скица
као доказ постојећег стања трасе цевовода,
инсталација и објеката. Сва очигледна
оштећења би требало да буду фотографисана,
за случај неоснованих тврдњи.

LS

1.00

LS

1.00

мес.

0.50

LS

1.00

LS

1.00
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ЈЕД.
ЦЕНА
[динара]

УКУПНА
ЦЕНА
[динара]

1.5

Обезбеђивање цртежа "изведеног стања" у
четири (4) копије са геодетски осмотреним
подацима у складу са српским Законом о
планирању и изградњи, x-y координате у
државном координатном систему, надморске
висине врха цеви, и површина монтираних
вентила и скице чворова. У електронској
форми у складу са техничким
спецификацијама. Цртеже "изведеног стања"
мора да одобри Инжењер. Геодетски
координатни систем је предмет верификације
и одобрења Републичког геодетског завода.

LS

1.00

УКУПНО ЗА РАЧУН А:
ПОЗ.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈЕД.

КОЛИЧИНА

РАЧУН Б:
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ПРЕМЕР И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1
1.1

ПРЕМЕР И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
Премер, обележавање и снимање трасе
новопројектованог цевовода са кућним
прикључцима. Премер, обележавање и снимање.

2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1

Комбиновани ископ рова, земљише категорије III IV, укључујући обраду дна рова до потребног
облика са прецизношћу ± 5 cm, постављање фолија
и подграда, као и одводњавање по налогу
Инжењера.

2.1.1
2.2
2.2.1

2.3

Дубина рова до 2,0 m.
Оплата и подупирање рова за ровове дубине до
макс. 4.0 m висине и макс. 1.7m ширине
инсталације и демонтаже према DIN EN 4124 и EN
1610.
Оплата и подупирање (дужина рова x осигурана
дубина рова).
Полагање и набијање материјала постељице
(песак) укључујући набавку материјала за
постељицу (као "Савски песак") од 10 cm испод
цеви до 30 cm изнад круне цеви, у слојевима који
не прелазе 150 mm укључујући набијање свих
захтеваних слојева. Материјал за постељицу мора
да испуни техничке захтеве произвођача цеви.

m

156.00

m3

140.40

m2

156.00

m3

70.20
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ЈЕД.
ЦЕНА
[динара]

УКУПНА
ЦЕНА
[динара]

2.4

2.5

2.6

Насипање рова замењеним материјалом, (шљунак
гранулације 0-32 mm) слој изнад постељице погледати приложене цртеже, за улице: испод
асфалта и подлоге. Испод асфалтне конструкције
од нивоа постељице до базе пута (замењен
материјал). У слојевима који не прелазе 20 cm,
укључујући набијање свих предвиђених слојева.
Одлагање и разастирање вишка ископаног
материјала из позиције 2.4 на одређену депонију
до 10 km од градилишта.
Ручни ископ рова за проналажење постојећих
инсталација (истражне јаме) уз одлагање
ископаног материјала на неопходну раздаљину од
рова, укључујући затрпавање. Ови ископи ће бити
прихваћени само ако их писмено одобри Инжењер.

m3

56.16

m3

140.40

m3

14.00

УКУПНО ЗА РАЧУН Б:
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ПОЗ.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈЕД.

КОЛИЧИНА

РАЧУН Ц:
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
све позиције укључујући рад, материјал и
транспорт

1

2

Израда бетонских плоча MB20, око уличних капа
вентила и испод надземних хидраната, према
пројекту.
Димензије: 70x50x20 cm, V=0.07 m3/ комаду.
Израда анкер блокова од бетона марке MB20 за
уградњу N- комада. Обрачун по m³ утрошеног
бетона.

m3

0.41

m3

1.30
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ЈЕД.
ЦЕНА
[динара]

УКУПНА
ЦЕНА
[динара]

ПОЗ.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈЕД.

КОЛИЧИНА

РАЧУН Д:
НАБАВКА И УГРАДЊА ЦЕВИ,
АРМАТУРЕ
И ФАЗОНСКИХ КОМАДА
све позиције укључују транспорт и уградњу

1

1.1

1.1.1
1.1.2
2

2.1

2.1.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1

УРГАДЊА ПЕ ЦЕВИ
Уградња PE- цеви
, (o, 8.0 - MRS 10 - PE 100-), спецификације према
DIN 8074/8075, радни притисак: 20 °C / PN10,
одобрена за питку воду цеви морају бити отпорне
на УВ зрачење и смрзавање, цеви морају бити
обележене плавом бојом; произвођач, тип,
притисак и датум производње морају бити
одштампани на свакој цеви. Фактор сигурности:
c=1,25. Минимална вредност: SDR 17, PN 10. Цеви
се морају испоручити у намотајима, дужина сваког
намотаја мора бити означена на калему за следеће
пречнике:
OD = 90
OD = 63
НАБАВКА ФАЗОНСКИХ КОМАДА
Уградња Дуктилних ливено гвоздених Т-комада,
PN 10, acc. то EN 545 Дуктилни лив према EN 1563,
епокси заштита према DIN 30677-T2, радни
притисак до PN 10 Прирубнице према EN 1092-2,
бушење према DIN 2501 - PN 10/16 укључујући
завртње, навртке, подлошке и заптивке следећих
пречника:
DN 80/50
Уградња N- комада, DIN 28638, колено са стопалом
90°, PN 10, дуктилни лив према DIN 1691, са
прирубницама, бушење према DIN 250, за следеће
пречнике:
DN 80
Набавка гумених прстенова, за пролаз PEHD цеви
кроз зид шахта.
DN 90
Набавка PE лука 90 степени за чеоно заваривање.
DN 90
Набавка PE T комада за чеоно заваривање
DN 90/90
DN 90/63

m
m

147
9

ком.

1

ком.

2

ком.

1

ком.

4

ком.
ком.

5
1

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности
редни број НМВ 06/19
страна 6 од 47

ЈЕД.
ЦЕНА
[динара]

УКУПНА
ЦЕНА
[динара]

2.6
2.6.1
2.7
2.7.1

3

3.1

3.1.1
3.1.2

3.2

3.2.1
4
4.1
4.1.1
4.1.2

Набавка PE туљка за чеоно заваривање
DN 90
DN 63
Набавка летећих прирубница PN10
DN 90 / 80
DN 63 / 50

ком.
ком.

7
1

ком.
ком.

7
1

УГРАДЊА ВЕНТИЛА И ХИДРАНАТА
ЗАСУНИ
Уградња засуна ЕУРО 20 са уградбеном
гарнитуром, уличном капом и подложном плочом.
Улична капа вентила мора да одговара нивоу пута.
Кратак PN 10, DIN 3352/P4, димензије одговарају
према EN 558-1 GR14- кратак (DIN 3202-F4)
димензије прирубница и бушење према EN 1092-2
PN 10 (DIN 28605 / DIN 2501), кућиште и поклопац
од дуктилног лива EN-GJS-400-18 према EN 1563
(GGG 400- DIN 1693), флуидизовани слој епокси
премаза - и споља према DIN 30677-P2 према тесту
квалитета захтеви RAL-Quality Mark 662, клин од
нодуларног лива EN-GJS-400-18 према EN 1563
(GGG 400-DIN 1693), унутрашња заштита од
корозије, заливено вулканизираним EPDM споља,
са одводном рупом, са челичним телескопским
вретеном (мин. оцене квалитета 1.4021-X20Cr13),
ваљани навој, завртњи заштићени од корозије
урањањем и заливањем воском и заптивком
поклопца. Вођица вретена заштићена од воде и
прљавштине споља бришућим прстеном;
укључујући завртње, навртке, подлошке и заптивке
за следеће пречнике.
DN 50
DN 80

ком.
ком.

2
2

ХИДРАНТИ
Набавка подземних хидраната, са капом за уличне
хидранте DIN 4055 и механизмом за закључавање,
PN 10, DN 80, acc. у DIN 3222. , епокси заштита са
свих страна према DIN 30677-Део 2 у складу са
квалитетом и захтевима теста RAL; базна
прирубница бушена према EN 1092-2 PN 10 (DIN
2501- PN 10); укључујући завртње, навртке,
подлошке и заптивке.
DN 80, дубина рова =1.0 m

ком.

2

МУЛТИ - ЏОИНТ СПОЈНИЦЕ
Уградња Мулти-џоинт спојница за спој PE са Č
цеви PN 10/16, GGG, укључујући апсолутно
корозионо заштићене вијке, навртке, подлошке и
заптивке за следеће пречнике.
DN 90 / 80
DN 63 / 50

ком.
ком.

4
2
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4.2

Уградња Траке за обележавање са металним
деловима, са поруком "Упозорење Водоводне
цеви". Боја траке за обележавање: жута, боја
поруке: црна.

m

156

УКУПНО ЗА РАЧУН Д:
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ПОЗ.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈЕД.

КОЛИЧИНА

РАЧУН Е:
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ПУТАРСКИ РАДОВИ
1
1.1

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
4
4.1
4.2

Сечење, скидање и одвожење асфалтних слојева
пута изнад деонице главног цевовода DN100.
Асфалт-бетон и битуминизирани храпави шљунак,
са путева (до дебљине од 15cm), укључујући
транспорт и одлагање на депонији до 10km
удаљености од места радова.
Постављање асфалта и не-битуминозног слоја за
коловозне конструкције изнад деонице цеви у
тротоару (укључујући све захтеване радове,
транспорт и материјал).
Храпави асфалт бетон d=4 cm, AB_08 или AB_11
или AB_11s.
Битуминозни рапави камен, дебљине између 4 cm
i 12 cm, BNS 22B ili BNS 32A ili BNS 32B.
Постељица од ломљеног агрегата, дебљина између
10 cm i 30 cm.
Сечење са лупањем и одвожење бетонских слојева
прилазних стаза и тротоара изнад дела цевовода за
кућне прикључке DN32.
Храпави бетон дебљине d=20cm - тротоар
Бетонирање тротоара и колских прилаза изнад
деонице цевовода за кућне прикључке
(укључујући све захтеване радове, транспорт и
материјал).
Храпави бетон d = 20cm, минимални квалитет
C30
Постељица од ломљеног агрегата, дебљина
d=10cm.

m2

4.00

m2

4.00

m2

4.00

m3

1.20

m3

0.50

m3

0.50

m3

0.10
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ЈЕД.
ЦЕНА
[динара]

УКУПНА
ЦЕНА
[динара]

ПОЗ.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ЈЕД.

КОЛИЧИНА

РАЧУН Ф:
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ОСТАЛИ РАДОВИ
ОСТАЛИ РАДОВИ
1
2
2.1
3

4

Тестирање под притиском нових цевововда. Тест
притиска свих нових цевовода.
Испирање, дезинфекција свих нових цевовода и
бактерилолошки тестови (укључујући и линије за
кућне прикључке).
Испирање, дезинфекција и бактериолошко
тестирање
Израда привремених дрвених пешачких прелаза
(ширине 1,20m). Прелазе радити од фосни, а
ограду и рукохват од гредица. У цену је урачуната
набавка материјала, израда и постављање.
Додатне ставке - Додатне ставке које Извођач
мисли да су изостављене и за које сматра да треба
да буду посебно наплаћене. Ако не буде било
додатних радова, под ценама у Предмеру и
предрачуну ће те позиције бити затамњене и неће
бити дозвољена никаква додатна плаћања.

m

156.00

m

156.00

ком.
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Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности
редни број НМВ 06/19
страна 10 од 47

1.00

ЈЕД.
ЦЕНА
[динара]

УКУПНА
ЦЕНА
[динара]

Предмер и предрачун реконструкције водоводне мреже
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Вредност рачуна А: Општи радови

Вредност рачуна Б: Земљани радови

Вредност рачуна Ц: Грађевински радови

Вредност рачуна Д: Набавка, транспорт и уградња цеви, арматура и фазонских комада

Вредност рачуна Е: Путарски радови

Вредност рачуна Ф: Остали радови

УКУПНО
УКУПНО У ДИН.
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УСЛОВИ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
1.Описи из предмера и предрачуна радова подразумевају извођење сваке наведене
позиције, у свему према плановима, техничком опису, детаљима пројектанта, техничким
условима и упутствима Надзорног органа.
2.Опис, дат за једну врсту рада и материјала, обавезује понуђача да све такве врсте
радова изводи у појединим позицијама по том опису, без обзира да ли се у дотичној
позицији позива на општи опис.
3.Сав рад и материјал, наведени у описима појединих позиција предмера и предрачуна
радова, мора бити обухваћени јединичном ценом. Јединичне цене обухватају: све издатке
за рад, материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашњи транспорт, приступне
путеве и помоћне објекте, скеле, погонски материјал и енергију за машине, алате, режију
и зараду извођача, порезе, друштвене доприносе, одштетне захтеве, као и све друге
издатке условљене постојећим прописима за формирање цене грађевинских производа и
услуга, укључујући и све издатке који потичу од посебних услова рада, предвиђених
важећим грађевинским нормама. Другим речима јединичне цене подразумевају све
потребне издатке за обављање квалитетног и у целини завршеног посла.
4.Сви радови морају бити у потпуности завршени, изведени правилно и по техничким
прописима са квалитетним материјалом и квалификованом стручном радном снагом
(тамо где се то захтева потребно је имати атестиране раднике).
5.Сва опрема и материјал морају бити набављени сходно захтевима датим у техничким
условима конкурсне документације. Сав рад мора бити обављен према датим описима
радова, а подвргава се стручној контроли Надзорног органа.
6.Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према просечним нормама у
грађевинарству, што је обавезно и за понуђача и за наручиоца, уколико у описима
појединих позиција предмера и предрачуна не буде другачије назначено.
7.У случају повећања или смањења појединих радова из предмера и предрачуна радова, у
целости или делимично, настале вишкове-мањкове радова,понуђач је обавезан да усвоји
без примедби и ограничења, као и захтеве за одштету, са тим што ће му се како вишак,
тако и мањак обрачунати по наведеним јединичним ценама.
8.За сав материјал, полуфабрикате и готове делове, који ће се употребити за наведене
радове, понуђач је дужан да поднесе Надзорном органу наручиоца узорак на увид и
одобрење, као и доказе о квалитету материјала који се уграђује (ако подлеже прописима о
његовој исправности приликом уградње). Материјал који не одговара техничким
прописима, условима и стандардима не сме се уградити, а понуђач је дужан да га уклони
са градилишта о свом трошку.
9.Понуђач је дужан да на градилишту затрпа и доведе у првобитно стање све отворене
рупе и јаме које је у току радова морао отворити у земљи око објеката. Осим тога, цео
околни терен око градилишта мора очистити од грађевинског материјала који је користио
за време извођења. Уколико то није остварено, сви радови на испуњењу ових захтева
падају на терет Извођача и обухваћени су јединичним ценама свих позиција, те се неће
посебно наплаћивати, уколико појединачним позицијама нису предвиђени.
10.Обрачун изведених радова извршиће се на основу мера и количина унетих у
грађевинску књигу, оверених од стране Надзорног органа наручиоца. Уколико Извођач
радова без сагласности наручиоца или Надзорног органа, приликом извођења радова
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одступи од обима и врсте радова предвиђених у пројекту, све последице проузроковане
тиме падају на терет понуђача.
Услови и начин плаћања:
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно
испостављеног рачуна за извршене радове, али не и дужи од 45 дана у складу са Законом
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС“, бр. 119/12).
Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, по испостављеној окончаној ситуацији.
Рок за отпочињање радова и рок за завршетак радова:
Рок за почетак радова је 10-ог дана од дана потписивања Уговора.
Рок за завршетак радова не може бити дужи од 30 дана од дана започињања радова и
исти мора бити документован Записником о примопредаји радова.
Наручилац задржава право да рок започињања радова одреди у складу са временским
условима или разлозима хитности.
Гарантни рок на извршене радове не може бити краћи од две године од дана
примопредаје радова.
Место извођења радова: пословни простор Саобраћајног факултета, ул. Војводе Степе
бр.305, Београд.
Понуђач може извршити обилазак локације до истека претпоследњег дана рока за
подношење понуда.
Захтев за обилазак локације подноси се електронским путем.
Контак за обилазак локације: javnenabavke@sf.bg.ac.rs .
По извршеном обиласку локације сачињава се Записник.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
Обавезни услови

Начин на који се доказује исуњеност услова
Доказ за правно лице: Извод из регистра
Да је регистрован код надлежног Агенције за привредне регистре, односно извод из
органа,
односно
уписан
у регистра надлежног Привредног суда;
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
Доказ за предузетнике: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, односно из
одговарајућег регистра;
Доказ за правно лице:
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;
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
Да он и његов законски заступник криминала;
није осуђиван за неко од кривичних 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
дела
као
члан
организоване надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
криминалне групе, да није осуђиван потврђује да законски заступник понуђача није
за кривична дела против привреде, осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне кривична дела противживотне средине, кривично
средине, кривично дело примања дело примања или давања мита, кривично дело
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих
Доказ за предузетнике 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,
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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)
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре
отварања понуда.
Доказ за правно лице: Уверења Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне
самоуправе према седишту понуђача да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода;
Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији(чл. 75.
ст. 1. тач. 4) Закона);

Доказ за предузетнике: Уверења Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе
локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
Доказ за физичко лице: Уверења Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе
локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре
отварања понуда.

Понуђач је дужан да при састављању
понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
запошљавању и условима рада, понуђача која је саставни део конкурсне
заштити животне средине, као и да документације
нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
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Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Додатни услови

Начин на који се доказује
исуњеност услова

- да је у претходне 3 (три) обрачунске године
остварио укупни бруто приход у минималном Биланс стања и Биланс успеха за
износу од 3.600.000,00 динара
2016., 2017. и 2018. годину.
Привредни субјект који није у
обавези да утврђује финансијски
резултат пословања (паушалац),
доставља
копију
Решења
о
паушалном опорезивању надлежног
органа и копију књиге и оствареном
промету паушално опорезивих
обвезника за 2016., 2017. и 2018.
годину.
- да је у претходних 5 година [максимално 5 Списак радова који су предмет
година] извео радове који су предмет јавне јавне набавке, са подацима о
набавке, и то:
наручиоцу, датуму, врсти радова и
- укупне вредности од најмање 3.600.000,00 укупној
вредности
изведених
динара без ПДВ-а
радова уз потврду издату и
потписану
од
стране
свих
наручиоца са списка. Потврда мора
садржати следеће елементе:
- број уговора,
- уговорена
вредност
без
ПДВ-а,
- период извођења радова,
- врста радова,
- укупну вредност изведених
радова,
- податак да је понуђач
квалитетно и у року извршио
предметне радове.
- да располаже неопходном механизацијом, Копије Извода из пописне листе која
грађевинским машинама и техничком опремом и мора да садржи: прву страну,
алатима неопходном за реализацију радова који последњу страну са потписима
су предмет јавне набавке, и то:
чланова пописне Комисије и стране на
- мин. 1 теретно возило преко 5t,
којима су назначени захтевани
- мин. 1 комбинована радна машина или багер,
технички капацитети. Понуђач је
- мин. 1 вибро плоча или вибро жаба.
дужан да сваку страну овери печатом,
[неопходна техничка опрема, механизација, стави потпис одговорног лица и да
машине и алати неопходни за извршење видно означи захтеване техничке
предметне набавке]
капацитете. За опрему (техничке
капацитете) купљену у 2019. години
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности
редни број НМВ 06/19
страна 16 од 47

- да располаже потребним бројем квалификованог
особља, односно да има ангажоване по било ком
основу:
- одговорних извођач радова, и то:
 дипл.инж.грађ. са личном лиценцом бр. 413
или 414 - минимално извршилаца __1__
 лице са лиценцом за обављање послова
безбедности и здравља на раду или уговор са
правним лицем за обављање послова
безбедности и здравља на раду које поседује
лиценцу за обављање послова безбедности и
здравља на раду - минимално извршилаца
__1__
 КВ
или
ВКВ
водоинсталатер
минимално извршилаца __2__

доставља се фотокопија фактуре (са
јасно
назначеним
позицијама
захтеваних техничких капацитета).
Као доказ може се доставити и
уговор о закупу или лизингу за
предметну опрему [за моторна
возила приложити копију важеће
саобрћајне дозволе и полисе
осигурања за предметно возило]
Изјава понуђача о располагању
потребним кадровским капацитетом
или
Копија обрасца М-3а, М или другог
одговарајућег обрасца из кога се
види да је запослени пријављен на
пензијско осигурање (за сваког
запосленог појединачно) и копија
доказа о обучености радника (за
одговорне извођаче радова фотокопија личне лиценце са
потврдом
Инжењерске
коморе
Србије да је наведени носилац
лиценце члан Инжењерске коморе
Србије и да му одлуком Суда части
издата лиценца није одузета).

[неопходан кадар за извршење предметне
набавке и лиценце, односно вештине које морају
да поседују]
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
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5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези са чланом 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________________________________,
[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова - реализација пројекта
водоводне инсталације, редни број _____, је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: _____________

Понуђач:

Датум: _____________
М.П.
_______________________________

Напомена: 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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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да
достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној
документацији није другачије назначено.
Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима.
5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: 11000 Београд, улица Војводе Степе број 305, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова - реализација пројекта водоводне
инсталације, редни број НМВ06/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
14.08.2019. године до 10,30 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 и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 14.08.2019. године са почетком у 11:00
часова, у просторијама наручиоца на адреси улица Војводе Степе број 305 у Београду
сала 230, на другом спрату уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
наручиоцу писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача.
Понуда мора да садржи:
 попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац понуде;
 попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су
садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да
образац Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;
 доказе о испуњавању обавезних и додатних услова од којег зависи прихватљивост
понуде;
 попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.
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Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних
захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и
да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена
због битних недостатака понуде.
Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за
попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати.
У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара
оригиналном обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати
неисправном и као таква ће бити одбијена.
Напомена:
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 материјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који
морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог 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
Додатком којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
5.3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама.
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 11000 Београд, улица
Војводе Степе број 305, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности радова - реализација пројекта
водоводне инсталације, редни број НМВ 06/19 „Допуна понуде за јавну набавку мале
вредности радова - реализација пројекта водоводне инсталације, редни број НМВ 06/19НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова - реализација пројекта
водоводне инсталације, редни број НМВ 06/19
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- НЕ ОТВАРАТИ” или„ Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности
радова - реализација пројекта водоводне инсталације, редни број НМВ 06/19, 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.
5.6. 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 (поглавље 6.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље 6.) 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 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља 4. одељак 3.).
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.
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 3 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,
 опис послова сваког од 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 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
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 законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно
испостављеног рачуна за окончану ситуацију, али не и дужи од 45 дана у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12).
Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у року не краћем од (15 дана) од дана
примопредаје уговорених радова.
5.9.2. Рока за почетак и завршетак радова
Рок за почетак радова је 10-ог дана од дана потписивања Уговора.
Рок за завршетак радова не може бити дужи од 30 дана од дана започињања радова и
исти мора бити документован Записником о примопредаји радова, поред окончане
ситуације.
Наручилац задржава право да рок започињања радова одреди у складу са временским
условима или разлозима хитности .
Гарантни рок на извршене радове не може бити краћи од две године од дана
примопредаје радова.
5.9.3. Место извођења радова
Пословни простор Саобраћајног факултета, ул. Војводе Степе бр. 305, Београд.
5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
5.9.5. Други захтеви : Повезивење нове инсталације се мора извршити викендом.
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима без припадајућег пореза, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
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У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на
основу ове јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
5.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је обавезан да уз понуду достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то једну бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Сама меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком
важења менице.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице је најмање 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Изабрани Понуђач се обавезује да приликом закључивања уговора, на име средстава
финансијског обезбеђења уговора, достави једну потписану и регистровану сопствену
бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у
висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ, са клаузулом „без протеста“ и „по
виђењу“ на име доброг извршења посла и роком важења менице, као и картон
депонованих потписа.
Меницa мора бити евидентиранa у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету.
5.12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: javnenabavke@sf.bg.ac.rs
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка редни број
НМВ 06/19
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.
5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
5.16.
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’’.
5.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак уговорене
обавезе.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за завршетак
уговорене обавезе, као најповољнија биће изабрана понуда која је прва приспела на
архиву Факултета.
5.18. 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.
5.19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес за закључење уговора 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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
javnenabavke@sf.bg.ac.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца 11 000 Београд, улица Војводе Степе број 305.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
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 три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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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 или одлуке о обустави поступка јавне набавке,
рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивању 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. Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара.
У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је
објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о
уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156.
Закона;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
5.20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен
уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –
реализација пројекта водоводне инсталације, редни број НМВ 06/19
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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
1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова - реализација пројекта
водоводне инсталације, редни број НМВ 06/19 за потребе наручиоца, објављеног на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у складу са условима из позива
за подношење понуда и конкурсном документацијом, спремни смо да понудимо:
Укупна вредност понуде
у динарима без ПДВ-а
Укупна вредност понуде
у динарима са ПДВ-ом
Рок за отпочињање и завршетак
радова.
_________дана
Рок за отпочињање радова (мора
бити
10-ог
дана
од
дана
закључивања Уговора)
Рок за завршетак радова
__________ дана
(не може да буде дужи од 30 дана
од дана започињања радова)
Начин плаћања
по потписивању Записника о примопредаји и
Понуђачу није дозвољен аванс
достављању окончане ситуације
Рок плаћања
(не може бити краћи од 15 дана а не
дужи од 45 дана од дана пријема
__________ дана
фактуре)
Гарантни рок за изведене радове
(не може бити краћи од две године
рачунајући од дана комисијске
примопредаје
Рок за отклањање грешака
__________ дана
Рок важења понуде
(минимум 30 дана од дана отварања
________ дана од дана отварања понуда
понуда)
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из позива за
подношење понуда и све услове из конкурсне документације.
Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам
да ме давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог
поступка јавне набавке.
Место: _____________
Датум: _____________

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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8. МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена:
Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим
местима, а овлашћено лице поинуђача потписује и оверава печатом модел угоора, чиме
се потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају закључења уговора са
понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, подизвођачи морају
бити наведени у уговору.
1. Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет, ул. Војводе Степе бр.305, матични
број:
07032587, ПИБ 100376470 , кога заступа декан, Проф. др Небојша Бојовић (у даљем
тексту: Наручилац) и
2.______________________________________________________________,
из
_________________________, улица________________, број ______, матични број
______________________,
ПИБ
________________,
кога
заступа
директор
___________________ (у даљем тексту: Извођач),
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:
а) __________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________________
(ако
понуђач
учествује
у
групи
понуђача
прецртати
“са
подизвођачима/подизвршиоцима”, ако наступа са подизвођачима прецртати “са
понуђачима из групе понуђача” и попунити податке).
з а к љ у ч у ј у:
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Уговорне стране констатују:
- Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС’’, брoj
124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), спровео поступак за јавну набавку мале
вредности радова - реализација пројекта водоводне инсталације, редни број НМВ 06/19
- Да је Извођач у својству Понуђача доставио понуду број __________________ од
__________2019. године (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности испуњава
захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора,
- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. став 3. Закона, на основу понуде
Извођача и Одлуке о додели уговора број ........................................... од
...............................2019. године, доделио уговор о јавној набавци Извођачу.
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Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком
радова - реализација пројекта водоводне инсталације, у свему у складу са Понудом и
Техничком спецификацијом које су саставни део Уговора.
Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени
уговором, прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и вишкови
радова.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал и изврши грађевинске и друге неопходне радове.
У складу са Понудом, Понуђач ће реализацију уговора делимично поверити (навести
назив и седиште, ПИБ сваког ангажованог подизвођача) уколико је понуђач у Понуди
наступио са подизвођачем/има):
1. ____________________________________________________,
2. ____________________________________________________
Члан 2.
Уговорена вредност радова из чл.1 овог уговора износи укупно ____________________
динара
без
ПДВ-а
(словима:__________________________________),
односно
____________________________________са
ПДВ-ом,(словима:
_________________________________________________), а утврђена је на основу
количина и јединичних цена из понуде Извођача, број ________ од __________2019.
године.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу
којих је одређена.
Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена
цена обухвата и све остале зависне трошкове Извођача.
Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе
10% од уговорених количина радова.
Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је
извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
 Наручилац се обавезује да ће плаћање за извршене радове који су предмет овог
уговора вршити у року од ____________(не краћем од 15 дана) од дана издавања
фактуре, а по извршеној примопредаји изведених радова и достављању окончане
ситуације.
Плаћање се врши на рачун Извођача број _______________________ код
________________________ банке (уколико је у питању заједничка понуда, УПИСАТИ
БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико је уговором између
чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши навише различитих рачуна), у
року од
дана ( не краће од 15, а не дуже од 45 дана), од дана службеног пријема
исправно испостављеног рачуна.
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Члан 4.
Извођач је у обавези да отпочне радове у року од ____дана (10 дана од дана пописивања
Уговора).
Извођач је у обавези да уговорене радове изведе у року од __________ дана (не дужем од
30 дана од дана започињања радова).
Наручилац задржава право да рок започињања радова одреди у складу са временским
условима или разлозима хитности.
Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и
технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив
одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Извођач има право на продужење рока само у случају:
1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран
Извођач,
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по
техничким прописима,
4. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извођача;
Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности, а у
року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека
рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми
Анекса уговора о томе постигну писмени споразум.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више
извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако
Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока
због околности које су настале у време доцње.
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5‰ (промила) од укупно
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може
бити већи од 10% од укупне вредности уговорених радова.
Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног
питања и пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, од
Извођача, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене
штете, у складу са законом.
Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.
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Члан 7.
Извођач се обавезује да обавезе који су предмет овог Уговора изведе стручно ускладу са
понудом, и квалитетно, према техничкој спецификацији предмета јавне набавке, важећим
законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и
стандардима који важе за предметну обавезу, опште усвојеним правилима струке и
пажњом доброг привредника, као и да исте по завршетку преда Наручиоцу.
Извођач радова је такође дужан и да:
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој
документацији, техничкој спецификацији, условима и стандардима, као и да о
свом трошку, обави сва потребна испитивања материјала и опреме;
- обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему;
- да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова и примену Закона о
безбедности и здравља на раду и свих подзаконских аката, 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;
- радове врши у уговореном року;
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са
извођењем уговорених радова;
- у току извођења радова одржава место извођења радова и редовно уклања сав
отпадни материјал;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима
за ту врсту посла и у уговореном року;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације,
о свом трошку, изврши замену набављеног или уграђеног материјала, уређаја и
постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених
рокова;
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене
опреме;
- комисијски учествује у примопредаји изведених радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио уговорену
обавезу и да је спреман за њихову примопредају;
- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају, у року који
одреди Комисија;
- врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију
предметне јавне набавке.
Члан 8.
Извођач се обавезује да, у складу са законом и важећим прописима, о свом трошку,
обезбеди и истакне на видном месту таблу, уколико радови подлежу овој обавези, која
мора да садржи:
- податке о објекту који се гради;
- одговорном пројектанту;
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- издатој грађевинској дозволи,
- податке о Наручиоцу, Извођачу и Стручном надзору;
- почетку грађења – извођењу радова и року завршетка радова.
Извођач је имао могућност да пре подношења понуде изврши обилазак локације и
објекта, на којој се изводе радови који су предмет јавне набавке и да тако стекне увид у
све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде. По извршеном
обиласку локације, састављен је Записник о обиласку локације.
Уколико Извођач није искористио могућност обиласка локације, сматраће се да је у
потпуности упознат са свим условима извођења радова и уградње опреме и да они, сада
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у уговореним роковима
реализације предмета јавне набавке и промене уговорених јединичних цена.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да :
- да Извођача уведе у посао, као и да му обезбеди несметан прилаз месту где ће
се вршити уговорена обавеза.
- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза
Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором;
- контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби;
- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун изведених
радова са стручним надзором и Извођачем.
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радова је ________ година (минимум 2 година) и почиње да
тече од дана комисијске примопредаје радова.
За материјале и опрему који уграђује Извођач, важи у погледу садржине и рока,
гаранција произвођача материјала и опреме која тече од дана извршене примопредаје
радова, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача
материјала и опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу.
Члан 11.
Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених обавеза, мора
одговарати техничкој спецификацији и одговорност за његов квалитет сноси Извођач.
Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач, уз сагласност Наручиоца, и она мора
одговарати техничкој спецификацији јавне набавке.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал, не одговара стандардима и техничким
прописима одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз
овлашћене организације за контролу квалитета.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о
планирању и изградњи.
Члан 12.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони, о
свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова,
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва
оштећења проузрокована овим недостацима.
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Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе, из претходног става у року од 5 дана
по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.
Уколико меница за добро извршење посла не покрива у потпуности трошкове настале
поводом отклањања недостатака из става 1. Овог члана, Наручилац има право да од
Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за
извођењем вишкова радова на појединим позицијама (због грешке у предмеру радова или
грешке у техничкој документацији или погрешно извршене процене), Извођач је дужан
да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.
За извођење вишкова радова потребна је писмена сагласност наручиоца.
Члан 13.
Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова бр._________ од
_________________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак
рока завршетка радова. Вишкове радова, који су усвојени од стране наручиоца, Извођач
ће извести на основу допунске понуде и анекса овог уговора.
Вишкове радова за које је Извођач од Наручиоца и Стручног надзора добио сагласност за
извођење или чије извођење је уговорено Анексом овог уговора, Извођач може
фактурисати само окончаном ситуацијом и то тек након сачињавања Записника о
квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и
мањкова радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу
већа од утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних
позиција вишкова радова могуће у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских
средстава, за извођење вишкова радова неће се закључивати анекс уговора. У овом
случају вишкове радова Извођач радова ће извести уз сагласност Наручиоца, а по налогу
Надзорног органа, по већ уговореним јединичним ценама, што ће бити констатовано и
Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуну
изведених радова.
Члан 14.
У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису укључени у
првобитни предмер и предрачун радова, Извођач је дужан да застане за извођем радова.
Додатни радови изведени без сагласности Наручиоца и писано закљученог посебног
уговора правно су неважећи и наручилац исте неће финансирати.
Члан 15.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора,
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност
објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим
ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из клаузуле 1.
овог члана, о томе обавесте наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
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Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела
цене за до тада извршене радове.
Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са
процедуром дефинисаном Законом.
Члан 16.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор,
Примопредаја и коначан обрачун изведених радова врши се комисијски најкасније у року
од 15 дана од завршетка радова..
Комисију за примопредају образује Наручилац, а чине је два представника Наручиоца, и
један представник Извођача уз присуство Стручног надзора.
Комисија сачињава записник о примопредаји који потписују сви чланови комисије.
Грешке, односно недостатке, које утврди комисија за примопредају, Извођач мора
отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5
дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно
утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити
на рачун извођача, с тим што је дужан да поступа као добар привредник.
Члан 17.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају
и коначни обрачун изведених радова на бази стварно изведених радова оверених у
грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о
коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о
коначном обрачуну вредности изведених радова.
Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани
посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси Комисија за
примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова
Члан 18.
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што
Наручилац и Извођач признају:
- у случају да се утврди да Извођач неоправдано касни са извођењем радова и
уградњом опреме дуже од 5 радних дана у односу на уговорену динамику, као и
ако Извођач не изводи радове или не угради опрему складу са техничком
спецификацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова или
уградњом опреме;
- ако Извођач радове извршава своју уговорну обавезу неквалитетно и ако изведени
радови и уградња опреме не одговарају прописима или стандардима и квалитету
из понуде Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
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У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача Наручилац има право да за
радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за
добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу
штету, која представља разлику између цене предметних обавеза по овом уговору и цене
новог извођача за те обавезе.
Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за
извршну исправу без права приговора
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за
раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове и опрему обезбеди од
пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна
која је одговорна за раскид уговора.
Члан 19.
Извођач се обавезује да приликом закључивања уговора, на име средстава финансијског
обезбеђења уговора и доброг извршења посла, достави једну потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем
за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ, са клаузулом „без
протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и роком важења менице, као и
картон депонованих потписа.
Свака меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Члан 20.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 21.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране
решаваће споразумно применом позитивних законских прописа.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је
Привредни суд у Београду.
Члан 22.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка
задржава свака уговорна страна.
ЗА НАРУЧИОЦА
_______________________
Проф. др Небојша Бојовић, декан

ЗА ИЗВОЂАЧА
____________________
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________
[навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,
[навести назив понуђача],
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности радова – реализација пројекта водоводне
инсталације, редни број ____, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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10. OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Елементи обрасца

ПОНУЂЕНО

1. Укупна цена без ПДВ
2. посебни трошкови који чине укупну
цену(царина, превоз...)
3. Стопа ПДВ
4. Износ ПДВ на укупну цену
5. Укупна цена + износ ПДВ

Место:________________________
Датум:________________________

М.П.

овлашћено лице
_________________________

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:
 под тачком 1. понуђач уписује укупну цену,без ПДВ
 под тачком 2. навести посебне трошкове који чине укупну цену
 под тачком 3. понуђач уписује стопу ПДВ
 под тачком 4. понуђач уписује износ ПДВ на укупну цену
 под тачком 5. понуђач уписује укупну цену са ПДВ.
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