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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1265 
од 20.06.2017.године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне 
набавке број 1266 од 20.06.2017.године, припремљена је 

 
          

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ 

ПАРТИЈА 1 -РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ГРУПА УЛИЦА 4 
  

ЈН број . 21-1290/2017 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци,подаци о предмету 
набавке 

3 

II 

Врста, квалитет, количина и опис добара, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

III Техничка спецификација и карактеристике 6 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

 
11 

V Критеријум за доделу уговора 16 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 17 

VII Модел уговора 33 

VIII  Образац Изјаве о упису у Регистар понуђача 39 

IX Образац Изјаве о прихватању одговорности 40 

X Изјава Понуђача о обавези достављања менице 41 

XI Упутство понуђачима како да сачине понуду 42 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ 
Адреса наручиоца: Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац 
Меил адреса: vodovod.aleksinac@gmail.com 
Интернет страница Наручиоца: www.vodovodal.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник, РС“, број 68/2015) и 
Правилником о обавезним елементима конкурсне документације поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" број 
86/2015). 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка радова, ЈН.бр. 21-1290/2017 су РАДОВИ НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ, обликована је по партијама с тим да је  
Наручилац сада покренуо поступак набавке само за  
ПАРТИЈУ 1 -  Радови на реконструкцији група улица 4 – ОРН:  45000000 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
    Није у питању резервисана набавка 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
    Не спроводи се електронска лицитација 
7. Контакт (лице или служба)  
Додатне информације о наведеној набавци, могу се добити сваког радног дана у 
времену од 07:00 до 15:00 часова, особа за контакт је је  Милена Брзаковић на броју 
тел.фах 018/804-816  или меил адреси vodovod.aleksinac@gmail.com 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 21-1290/2017 су радови  и то РАДОВИ НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ, ознаке из општег речника набавки : 
45000000 
2. Партије 
обликована је по партијама с тим да је  
Наручилац сада покренуо поступак набавке само за  
ПАРТИЈУ  1 -  Радови на реконструкцији група улица 4 – ОРН:  45000000 
 
Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне документације 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vodovod.aleksinac@gmail.com
http://www.vodovodal.rs/
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 II ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, 
И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ 
Рок извођења радова: Рок извођења радова је до 12 месеци од датума доставе 

потребне документације за градилиште од стране Извођача и увођења у посао.  
Напомена: Понуђач је у обавези да изведе и минималне количине радова (свака 
позиција засебно): позиција 1 - 5 м³,  позиција 2 - 3 м³, позиција 5 - 1 м³, позиција 6 
- 1 м³,  позиција 7 - 1 м², позиција 9 – 2 м³ , позиција 10 - 4 м´, ако то Наручиоц буде 
захтевао. При минималним количинама радова, рад комбинир машине неће се 
обрачунавати  дуже од 2 сата. Понуђач је у обавези да минималне количине радова 
изведе у року од 6 сати од позива Наручиоца. Наручиоц одређује стручно лице 
техничке струке које ће оверавати и признавати обим радова кроз грађевинску књигу 
радова.    
Водоводни материјал који се уграђује Понуђач преузима из магацина Наручиоца, 
ул.Петра Зеца 35 у Алексинцу. Описани радови се требају изводити у оквиру 
грађевинских норми за специфициране врсте радова.     
    
Наручиоц не преузима обавезу наручивања свих предметних радова и количина, већ 
ће исти бити у складу са својим потребама.   
Понуђач преузима обавезу комплетне заштите градилишта, ограђивањем, заштитом и 
враћањем у првобитно стање након ископа, као и употребу адекватне сигнализације у 
случају да се радови изводе на саобраћајницама. Сва штета која се евентуално буде 
јавила, за пролазнике, возила, подземне и надземне инсталације током извођења 
радова, иузоркована је непажњом или нестручним радом извођача радова 
тј.Понуђача, падају на терет истог. 
Понуђач је у обавези да на неопходним местима обезбеди пролаз за пешаке изнад 
ископаног рова на адекватан начин.       
Понуђач је дужан да достави прилог  и то Изјаву о прихватању штете под личном 
кривичном и материјалном одговорношћу која је саставни део понуде.(Изјаву о 
прихватању штете је саставни део конкурсне документације) 
Рок извршења уговорене обавезе:  12 месеци од дана закључеља уговора 
Рок доставе потребне документације за извођење радова од стране Извођача 
радова је до 15 дана од датума потписивања Уговора о извођењу радова. 
Извођач радова је у обавези да достави Инвеститору решење о Одговорном извођачу 
радова као и да припреми одговарајућу градилишну таблу у складу за важећим 
закононским прописима који дефинишу извођење радова, док је Инвеститор у обавези 
да достави Извођачу решење о одређивању стручног надзора током извођења 
предметних радова. 
Обавеза извођача радова је да сачини и достави Динамички план извођења радова на 
реконструкцији водоводне мреже у Алексинцу, у прилогу документације Јавне набавке, 
као и да се придржава приложеног Динамичког плана током извођења радова. 
 
Гарантни рок:  Гарантни рок на изведене радове је 2 године од записничке 
примопредаје од стране комисије Инвеститора уз доставу све потребне документације 
од извођења радова оверене од стране Надзорног органа Инвеститора.  
У случају констатације недостатака током извођења радова, Комисија за примопредају 
одредиће рок откањања недостака и поновног прегледа и примопредаје радове, који 
не сме бити дужи од 10 дана. 
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Од дана примопредаје исправно изведених радова и отклоњених недостатака, 

констатованих у записнику, почиње да тече гарантни рок на изведене радове. 
 
Рок за отклањање недостатака: Рок отклањања недостатака у гарантном року је 5 
дана од датума писмене пријаве недостатка од стране Инвеститора. Сви трошкови 
отклањања недостатака у гарантном року падају на терет Извођача радова. 
 
Рок плаћања : Плаћање до 45 дана од доставе исправне, оверене  ситуације. 
 
Инвеститор ће у складу са Законом о планирању и изградњи РС увести Извођача у 
посао, а Извођач радова је у обавези да пре тога достави Инвеститору потребну 
документацију за градилиште. 
Обавеза Извођача радова је израда потребне документације градилишта, израда и 
монтажа градилишне табле, заштите на раду и саобраћајне сигнализације (директно 
или ангажовањем адекватних стручних лица или других специјализованих фирми), а 
све у складу са важећим законским актима који регулишу предметне радове. Трошкови 
примене адекватних мера заштите на градилишту, прописне сигнализације, 
организације магацина и чувања преузетог водоводног материјала или отпадног 
водоводног материјала који се вади приликом извођења радова до примопредаје ЈКП 
„Водовод и канализација“ Алескинац, су обавеза Извођача радова.  
Сву штета која Извођач радова буде направио на подземним инсталацијама, 
објектима и другој покретној имовини, сносиће сам Извођач радова. Инвеститор може 
захтевати да се поједини радови на извођењу реконструкције водовода изводе у 
ноћним сатима или викендом, уколико је потребан привремен прекид у 
водоснабдевању дужи од 8 часова.  
Обавеза Извођача радова је да обезбеди адекватан уређај за мерење збијености тла 
ради провере реализације позиција враћања тла у првобитно стање или припрема за 
бетонирање и асфалтирање, или на други начин изврши описану услугу. 
 
Место извођења радова: Реконструкција водоводне мреже ће се вршити у 
Алексинцу, улица 7 јули са припадајућим улицама 
 
Напомена: Наручилац не преузима обавезу извођења свих радова и количина датим 
у спецификацији јавне набавке, већ ће се исти изводити према потребама на 
терену и захтевима потрошача, а све по налогу Надзорног органа. 
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 III    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ 
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ 
Партија 1 – радови на реконструкцији група улица 4 

р.бр. 
Опис позиције 

Количина Јед.мере 

1 Машински ископ јама у земљишту III категорије за полагање 

водоводних цеви и арматура,  просечне дубине око1,2 м.  Материјал 
из ископа се по 
потреби полаже поред рова ради каснијег затрпавања. 
Позиција обухвата  планирање дна рова, уколико је потребно 
црпљење воде, ограђивање и обезбеђење градилишта уз потребна 
средства саобраћајне сигнализације. Обрачун по м³. 

80 м³ 

2 Ручни ископ  у земљишту III категорије, за полагање водоводних цеви 
и арматура  просечне дубине око 1,2 м, истражних јама за откривање 
постојећих подземних инсталација и јама за водоводне прикључке и 
подбушивање прикључака.  Материјал из ископа се по потреби 
полаже поред рова ради каснијег затрпавања. Позиција обухвата 
фино планирање дна рова, уколико је потребно црпљење воде, 
ограђивање и обезбеђење градилишта уз потребна средства 
саобраћајне сигнализације 
Обрачун по м³. 

80 м³ 

3 Затрпавање рова материјалом из ископа по завршетку полагања 
инсталација или других потребних радова. 
Затрпавање се треба вршити у слојевима од по 30 цм са набијањем 
до природне набијености. Забрањено је затрпавање и сабијање 
камења, шута и материјала органског порекла. Обрачун по м³. 

60 м³ 

4 Набавка, транспорт и уградња природног песка на дну рова или јаме 
у слоју од 10-20 цм и око цеви и арматура, а све по налогу Надзорног 
органа. Обрачун по м³ уграђеног песка. 

35 м³ 

5 Набавка и уградња шљунка у рову и јамама у слојевима од 20 цм са 
набијањем и квашењем, по налогу Надзорног органа. Обрачун по м³ 
уграђеног шљунка. 

60 м³ 

6 Утовар и одвоз вишка земље, материјала из ископа на депонију до 10 
км удаљености. У цену је урачунат утовар,истовар материјала на 
депонију. Обрачун по м³ материјала. 

60 м³ 
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7 Сечење асфалта и бетона, дебљине до 20 цм, са коловоза и тротора 
и уклањање истог са трасе цевовода. Позиција обухвата утовар 
материјала, одвоз на депонију до 10 км и истовар. Позиција се 
реализује по налогу Надзорног органа. 
Обрачун по м². 

100 м² 

8 Рушење слојева асфалта и/или бетона на улицама и тротоарима, 
скидање ,утовар и одлагање на депонију до 5 км.Дебљине до 
d=20цм.Обрачунава се по м² 

80 м² 

9 Набавка, транспорт и уградња бетона МБ20 са припремом места 
бетонирања, у дебљини 10 до 15 цм, на траси положеног цевовода а 
према налогу Надзорног органа. 
Обрачун по м³. 

50 м³ 

10 Подбушивање испод коловоза и тротоара за монтажу 
водоводних и заштитних цеви, по налогу Надзорног органа. 
Обрачун по дужном метру м отвора, а према пречнику. 

    

  
За провлачење цеви пречника до Ø32 мм 350 м 

  
За провлачење цеви пречника  Ø40,50 мм 70 м 

  
За провлачење цеви пречника  Ø63 мм 70 м 

  
За провлачење цеви пречника  Ø110 мм 30 м 

13 Набавка, транспопрт и уградња АБ11 асфалта на бетонираној 
подлози у дебљини од 4цм на траси радова. Позиција обухвата све 
припремне радове и премаз битуменски на местима уградње 
асфалта. Позиција се изводи по налогу Надзорног органа. Обрачун 
по м³ уграђеног асфалта 

5 м³ 

14 Монтажа, уградња ХДПЕ100, ПЕ цеви у ров. Позиција обухвата и 
монтажу тј уградњу и заштитних и водоводних цеви у утиснуте отворе 
испод коловоза и тротоара. ХДПЕ цеви су у котурима до пречника 
ПЕØ110 мм. 
Обрачун по дужном м. 

    

  
Ø110 mm  30  m 

  
Ø63 mm  25 м 

  
Ø40,50 mm  450 м 

  
Ø32,25 mm  800 м 
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11 Ливени фазонски комади од дуктила ГГГ40 и арматуре 
пречника ДН50 (укључује лукове, рачве, редуцире, 
блиндове, вентиле овалне-пљоснате, ваздушне вентиле, МДК 
и сл.)  

15 ком 

12 Ливени фазонски комади од дуктила ГГГ40 и арматуре 
пречника ДН80 (укључује лукове, рачве, редуцире, 
блиндове, вентиле овалне-пљоснате, ваздушне вентиле, МДК, 
хидранте и сл.) 

15 ком 

13 Ливени фазонски комади од дуктила ГГГ40 и арматуре 
пречника ДН100 (укључује лукове, рачве, редуцире, 
блиндове, вентиле овалне-пљоснате, ваздушне вентиле, МДК, 
хидранте и сл.) 

20 ком 

14 Монтажа ливених спојница, адаптера за све врсте 
типова и пречника цеви (укључујући зупчасте спојнице,мулти-џоинт 
адаптере, монтажа на цеви и повезивање обе стране спојнице 
шрафовима, навртки и заптивним материјалом). 

    

  DN 100 - 150 mm 16 ком 

  DN 80 mm 10 ком 

  DN 50 mm 12 ком 

15 Монтажа ХДПЕ100 СДР11 фитинга за електрофузионо 
заваривање у рову на траси инсталација. У цену је 
урачуната обрада, припрема, заваривање и монтажа 
прирубничких спојева, у свему према пројекту, 
техничким условима и прописима произвођача. Позиција обухвата: 
ел.фузионе спојнице, туљке са прирубницом са монтажом спојева, 
лукове свих углова, рачве,редукције, електрофузиона седла за 
прикључке са механизмом за бушење и израдом отвора, завршне 
капе, прелазне ел.фузионе комаде са СН или УН, ПЕ вентиле и други 
ПЕ материјал за електрофузионо заваривање. Обрачун је по комаду 
ХДПЕ електрофузионог фитинга. Позиција обухвата целокупан 
ел.фузиони материјал: спојнице, Т рачве, лукове, редуцире, прелазе 
на навој СН или УН (ПЕ материјал се не обрачунава додатно уколико 
се исти вари електрофузионим елементима) 

    

  PE Ø225 mm 10 ком 

  PE Ø 90 или 110 mm 120 ком 

  PE Ø63 mm 30 ком 

  PE Ø50-40 mm 100 ком 

  PE Ø32-25 mm 350 ком 
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16 
Монтажа уградбених гарнитура за сервисне вентиле 
кућних прикључака до ДН25-50 мм. Позиција обухвата 
и подешавање телескопског наставка, украјање, 
према радној висини на терену са свим потребним 
ситним материјалом. 
Висина надслоја земље изнад цеви оквирно износи од 
0.70 до 1.20 м. 50 ком 

17 Монтажа уградбених гарнитура за сервисне вентиле 
 до ДН50-150 мм. Позиција обухвата и подешавање телескопског 
наставка, украјање,према радној висини на терену са свим 
потребним ситним материјалом. 
Висина надслоја земље изнад цеви оквирно износи од 
0.70 до 1.20 м. 

20 ком 

18 Монтажа ливених капа телескопских гарнитура за 
сервисне вентиле ДН25-50 мм са одговарајућом 
подлошком. Позиција обухвата монтажу врха поклопца 
у нивелету коловоза, тротоара или према налогу 
наџорног органа Инвеститора, и бетонирање МБ30 
бетоном око истог до висине 4цм од врха. 

50 ком 

19 Монтажа ливених капа телескопских гарнитура за шибер вентиле 
ДН50-150 мм са одговарајућом подлошком.Позиција обухвата 
монтажу врха поклопца у нивелету коловоза, тротоара или према 
налогу наџорног органа Инвеститора, и бетонирање МБ30 бетоном 
око истог до висине 4цм од врха. Обрачун по комаду 

20 ком 

20 Превезивање  прикључка у шахти код потрошача (превезивање 
постојећег на нов прикључак и "штопловање" постојећег старог). 
Позиција обухвата 
рад и сав потребан ситан материјал и средства за 
дихтовање и "штопловање" за старе прикључке. . Обрачун по ком. 

100 ком 

21 Демонтажа постојећих ливених комада и арматура до 
ДН100 мм из водоводне шахте или са трасе 
новопројектованог цевовода. Позиција обухвата 
демонтажу спојева, сечење шрафова, црпљење воде 
муљном пумпом, транспорт и предаја записнички у 
магацин ЈКП-а у улици Петра Зеца у Алексинцу. 
Обрачун по комаду. 

30 ком 

22 Режијски рад СКИП комбинир машине на градилишту. 
Обрачун по радном часу. 

10 h 

23 Режијски рад НК радника на градилишту. 
Обрачун по радном часу. 

25 h 
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24 Израда пројекта изведеног објекта (водовода) са 
геодетски уцртаном трасом цевовода и положајем 
прикључака. Достава и дигиталне верзије снимка и 
пројекта са геореференцираним подлогама. Пројекат се ради у 4 
штампана и оверена примерка као и у дигиталнојверзији на ЦД-у у 4 
примерка. Обрачун по дужном метру м. 

1100 м 

25 Хидраулично испитивање водоводне мреже са мерењем притиска 
одговарајућим дигиталним "Логерима" притиска.Мерење изводи 
Корисник ЈКП (дигитални логери притиска) а Извођач радова је у 
обавези да припреми све потребне делове, прикључке, опрему и 
воду за повишење притиска. Извођач радова ће о свом трошку 
извршити 
поновљена испитивања у случају да исти не 
задовољавају. Испитиваће се мрежа ПЕ110 мм.Целокупна процедура 
хидрауличног испитивања 
изводиће се по налогу Наџорног органа. Обрачун по 
дужном метру м.  

1100 м 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 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 чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
3) / 
4)  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); 
5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)- дозвола није потребна 
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 немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то  
 
1. Додатни услов: неопходан Пословни капацитет 
Да је Понуђач у 2015.години или 2016.години  склопио наjмање два уговора за 
извођење предметних радова на изградњи или реконструкцији водоводне мреже, у 
минималном износу уговорених радова по  Уговору минимално 1.000.000,00 динара 
без ПДВ-а, што доказује попуњавањем Обрасца 6 који је саставни део конкурсне 
документације уз достављање фотокопија Уговора  о извођењу радова и  фотокопија 
окончаних ситуација, фотокопија фактура-рачуна и слично. 
2.Додатни услов: 
Понуђач до дана подношења понуде мора да испуњава Кадровски капацитет и то: 
- да има Најмање 4 запослених у сталном радном односу или по било ком другом 
основу у складу са Законом (Уговор о раду на одређено време, Уговор о делу, Уговор о 
привременим и повременим пословима или други законом дозвољен уговор) 
- Мора имати ангажованог по било ком основу,  одговорног извођача радова који 
поседује личну лиценцу бр 413 или 414 и у прилогу документације потребно је 
доставити фотокопију лиценце са  доказом важења. 
Неопходан кадровски капацитет понуђач доказује попуњавањем Обрасца 7 и Образац 
8 који је саставни део конкурсне документације уз који доставља Фотокопије Уговора о 
раду или МА образац или других законом дозвољених Уговора о радном ангажовању, 
фотокопију важеће лиценце 413 или 414 са доказом Потврдом о важењу исте 
3.Додатни услов: 
Понуђач мора да испуњава Технички капацитет и то да поседује следећу опрему у 
свом власништву или закупу: 
- Комбиновану машину за ископ и утовар – 1 ком 
- Камион кипер – 1 ком 
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- Аграгат за струју (бензин или дизел) – 1 ком 
- Секачицу за сечење бетона и асфалта – 1 ком 
- Машину за електрофузионо заваривање – 1 ком 
- Пумпу/машину за подизање притиска за хидраулично испитивање мреже – 1 
ком 
Неопходан технички капацитет понуђач доказује попуњаваем Обрасца 9 који је 
саставни део конкурсне документације уз који доставља фотокопије саобраћајних 
дозвола возила и машина, а за опрему која не подлеже регистацији доставља  оверену  
књиговодствену картицу са маркером обележеном опремом која је тражена конкурсном 
документацијом  или фотокопију рачуна са фактурама за куповину истих, а у случају да 
је опрема узета под закуп Понуђач је дужан да достави Уговор о закупу опреме 
 
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне 
регистре, а у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, нису у обавези да 
приликом подношења понуде достављају доказе из чл. 77. ст. 1. тач. од 1) до 4) 
Закона, АЛИ су у обавези да уз понуду доставе потписан и оверен Образац изјаве, 
којим потврђују да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води 
Агенција за привредне регистре. 
Понуђачи који нису регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре, 
наведене доказе о испуњености услова могу доставити у виду неоверених копија, а 
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни и то у виду Изјаве која се 
прилаже уз понуду. 
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. 
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације 
где се могу благовремено добити исправни подаци о: 
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 
финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, 
Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 
Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне 
средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике 
Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs), адреса 
Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса 
Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs. 
Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и 
социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: 
www.minrzs.gov.rs. 
1.2.Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова  
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из члана 75 став 1 тачка 5 доставља за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
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1.3.  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, док тражене 
додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни 

Понуђач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
Изјаве саставни је део конкурсне документације) којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом.  
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. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија 
је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, 
а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави. 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – 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. 
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2)Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – 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. 
3)Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - 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. 
4) Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 4 у приказу обавезних услова : 
Доказ : / дозвола није потребна 
Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац Изјаве (Образац 
изјаве, саставни је део конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица 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.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа и то за 
 
1. Додатни услов:  
ДОКАЗ: Попуњен Образац 6 који је саставни део конкурсне документације уз 
достављање фотокопија Уговора о извођењу радова,  фотокопија окончаних ситуација, 
фотокопија фактура-рачуна и слично. 
2.Додатни услов: 
ДОКАЗ: Попуњен Образац 7 и Образац 8  који је саставни део конкурсне 
документације уз који доставља Фотокопије Уговора о раду или МА образац или других 
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законом дозвољених Уговора о радном ангажовању, фотокопију важеће лиценце 413 
или 414 са доказом Потврдом о важењу исте. 
3.Додатни услов: 
ДОКАЗ: Попуњен Образац 9 који је саставни део конкурсне документације уз који 
доставља фотокопије саобраћајних дозвола возила и машина, а за опрему која не 
подлеже регистацији доставља  оверену  књиговодствену картицу са маркером 
обележеном опремом која је тражена конкурсном документацијом  или фотокопију 
рачуна са фактурама за куповину истих, а у случају да је опрема узета под закуп 
Понуђач је дужан да достави Уговор о закупу опреме. 
 
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова  
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из члана 75 став 1 тачка 5 доставља 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, док тражене додатне 
услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни 
Понуђач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
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 за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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 д 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
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 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 дужи рок 
важења понуде. 
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, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење 
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
О спроведеном поступку путем жреба Наручилац ће сачинити записник који ће 
потписати Комисија и присутни понуђачи и исти ће им бити одмах достављен, 
док понуђачима који нису присутни исте ће бити достављен препорученом 
пошиљком. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

 
 

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 услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. наведених овом конурсном докумнтацијом, 
(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6). 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
  (ОБРАЗАЦ 1) 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ 
ПАРТИЈА 1 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ГРУПА УЛИЦА 4 

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 

 
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 који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 
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Име особе за контакт: 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

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: 

 

 
 
5) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ГРУПА УЛИЦА 4 
  

 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а  

 
 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок важења понуде 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________        
                ______________________________ 
 
 
 
 
 



Конкурсна документациа  за ЈНМВ бр. 21-1290/2017                                                      20/49 

 

          (ОБРАЗАЦ 2) 
Образац Спецификације цена за 

ПАРТИЈУ  1 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ГРУПА УЛИЦА 4 
 

р. 
бр. 

Опис позиције 
Количина 

Јед. 
мере Јед.цена без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1 Машински ископ јама у земљишту III 
категорије за полагање водоводних цеви и 
арматура,  просечне дубине око1,2 м.  
Материјал из ископа се по 
потреби полаже поред рова ради каснијег 
затрпавања. 
Позиција обухвата  планирање дна рова, 
уколико је потребно црпљење воде, 
ограђивање и обезбеђење градилишта уз 
потребна средства саобраћајне сигнализације. 
Обрачун по м³. 80 м³     

2 Ручни ископ  у земљишту III категорије, за 
полагање водоводних цеви и арматура  
просечне дубине око 1,2 м, истражних јама за 
откривање постојећих подземних инсталација 
и јама за водоводне прикључке и 
подбушивање прикључака.  Материјал из 
ископа се по потреби полаже поред рова ради 
каснијег затрпавања. Позиција обухвата фино 
планирање дна рова, уколико је потребно 
црпљење воде, ограђивање и обезбеђење 
градилишта уз потребна средства саобраћајне 
сигнализације 
Обрачун по м³. 80 м³     

3 Затрпавање рова материјалом из ископа по 
завршетку полагања инсталација или других 
потребних радова. 
Затрпавање се треба вршити у слојевима од 
по 30 цм са набијањем до природне 
набијености. Забрањено је затрпавање и 
сабијање камења, шута и материјала 
органског порекла. Обрачун по м³. 60 м³     

4 Набавка, транспорт и уградња природног 
песка на дну рова или јаме у слоју од 10-20 цм 
и око цеви и арматура, а све по налогу 
Надзорног органа. Обрачун по м³ уграђеног 
песка. 35 м³     

5 Набавка и уградња шљунка у рову и јамама у 
слојевима од 20 цм са набијањем и 
квашењем, по налогу Надзорног органа. 
Обрачун по м³ уграђеног шљунка. 

60 м³     

6 Утовар и одвоз вишка земље, материјала из 
ископа на депонију до 10 км удаљености. У 
цену је урачунат утовар,истовар материјала 
на депонију. Обрачун по м³ материјала. 

60 м³     
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7 Сечење асфалта и бетона, дебљине до 20 цм, 
са коловоза и тротора и уклањање истог са 
трасе цевовода. Позиција обухвата утовар 
материјала, одвоз на депонију до 10 км и 
истовар. Позиција се реализује по налогу 
Надзорног органа. 
Обрачун по м². 100 м²     

8 Рушење слојева асфалта и/или бетона на 
улицама и тротоарима, скидање ,утовар и 
одлагање на депонију до 5 км.Дебљине до 
d=20цм.Обрачунава се по м² 

80 м²     

9 Набавка, транспорт и уградња бетона МБ20 са 
припремом места бетонирања, у дебљини 10 
до 15 цм, на траси положеног цевовода а 
према налогу Надзорног органа. 
Обрачун по м³. 

50 м³     

10 Подбушивање испод коловоза и тротоара за 
монтажу 
водоводних и заштитних цеви, по налогу 
Надзорног органа. 
Обрачун по дужном метру м отвора, а према 
пречнику. 

        

  
За провлачење цеви пречника до Ø32 мм 350 м     

  
За провлачење цеви пречника  Ø40,50 мм 70 м     

  
За провлачење цеви пречника  Ø63 мм 70 м     

  
За провлачење цеви пречника  Ø110 мм 30 м     

13 Набавка, транспопрт и уградња АБ11 асфалта 
на бетонираној подлози у дебљини од 4цм на 
траси радова. Позиција обухвата све 
припремне радове и премаз битуменски на 
местима уградње асфалта. Позиција се 
изводи по налогу Надзорног органа. Обрачун 
по м³ уграђеног асфалта 

5 м³     

14 Монтажа, уградња ХДПЕ100, ПЕ цеви у ров. 
Позиција обухвата и монтажу тј уградњу и 
заштитних и водоводних цеви у утиснуте 
отворе испод коловоза и тротоара. ХДПЕ цеви 
су у котурима до пречника ПЕØ110 мм. 
Обрачун по дужном м. 

        

  
Ø110 mm  30  m     

  
Ø63 mm  25 м     

  
Ø40,50 mm  450 м     

  
Ø32,25 mm  800 м     
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11 Ливени фазонски комади од дуктила ГГГ40 и 
арматуре 
пречника ДН50 (укључује лукове, рачве, 
редуцире, 
блиндове, вентиле овалне-пљоснате, 
ваздушне вентиле, МДК 
и сл.)  15 ком     

12 Ливени фазонски комади од дуктила ГГГ40 и 
арматуре 
пречника ДН80 (укључује лукове, рачве, 
редуцире, 
блиндове, вентиле овалне-пљоснате, 
ваздушне вентиле, МДК, 
хидранте и сл.) 15 ком     

13 Ливени фазонски комади од дуктила ГГГ40 и 
арматуре 
пречника ДН100 (укључује лукове, рачве, 
редуцире, 
блиндове, вентиле овалне-пљоснате, 
ваздушне вентиле, МДК, 
хидранте и сл.) 20 ком     

14 Монтажа ливених спојница, адаптера за све 
врсте 
типова и пречника цеви (укључујући зупчасте 
спојнице,мулти-џоинт адаптере, монтажа на 
цеви и повезивање обе стране спојнице 
шрафовима, навртки и заптивним 
материјалом).         

  DN 100 - 150 mm 16 ком     

  DN 80 mm 10 ком     

  DN 50 mm 12 ком     

15 Монтажа ХДПЕ100 СДР11 фитинга за 
електрофузионо 
заваривање у рову на траси инсталација. У 
цену је 
урачуната обрада, припрема, заваривање и 
монтажа 
прирубничких спојева, у свему према пројекту, 
техничким условима и прописима 
произвођача. Позиција обухвата: ел.фузионе 
спојнице, туљке са прирубницом са монтажом 
спојева, лукове свих углова, рачве,редукције, 
електрофузиона седла за прикључке са 
механизмом за бушење и израдом отвора, 
завршне капе, прелазне ел.фузионе комаде са 
СН или УН, ПЕ вентиле и други ПЕ материјал 
за електрофузионо заваривање. Обрачун је по 
комаду ХДПЕ електрофузионог фитинга. 
Позиција обухвата целокупан ел.фузиони 
материјал: спојнице, Т рачве, лукове, 
редуцире, прелазе на навој СН или УН (ПЕ 
материјал се не обрачунава додатно уколико 
се исти вари електрофузионим елементима)         

  PE Ø225 mm 10 ком     

  PE Ø 90 или 110 mm 120 ком     

  PE Ø63 mm 30 ком     
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  PE Ø50-40 mm 100 ком     

  PE Ø32-25 mm 350 ком     

16 Монтажа уградбених гарнитура за сервисне 
вентиле 
кућних прикључака до ДН25-50 мм. Позиција 
обухвата 
и подешавање телескопског наставка, 
украјање, 
према радној висини на терену са свим 
потребним 
ситним материјалом. 
Висина надслоја земље изнад цеви оквирно 
износи од 
0.70 до 1.20 м. 50 ком     

17 Монтажа уградбених гарнитура за сервисне 
вентиле 
 до ДН50-150 мм. Позиција обухвата и 
подешавање телескопског наставка, 
украјање,према радној висини на терену са 
свим потребним ситним материјалом. 
Висина надслоја земље изнад цеви оквирно 
износи од 
0.70 до 1.20 м. 20 ком     

18 Монтажа ливених капа телескопских 
гарнитура за 
сервисне вентиле ДН25-50 мм са 
одговарајућом 
подлошком. Позиција обухвата монтажу врха 
поклопца 
у нивелету коловоза, тротоара или према 
налогу 
наџорног органа Инвеститора, и бетонирање 
МБ30 
бетоном око истог до висине 4цм од врха. 50 ком     

19 Монтажа ливених капа телескопских 
гарнитура за шибер вентиле ДН50-150 мм са 
одговарајућом подлошком.Позиција обухвата 
монтажу врха поклопца у нивелету коловоза, 
тротоара или према налогу наџорног органа 
Инвеститора, и бетонирање МБ30 бетоном 
око истог до висине 4цм од врха. Обрачун по 
комаду 20 ком     

20 Превезивање  прикључка у шахти код 
потрошача (превезивање постојећег на нов 
прикључак и "штопловање" постојећег старог). 
Позиција обухвата 
рад и сав потребан ситан материјал и 
средства за 
дихтовање и "штопловање" за старе 
прикључке. . Обрачун по ком. 100 ком     

21 Демонтажа постојећих ливених комада и 
арматура до 
ДН100 мм из водоводне шахте или са трасе 
новопројектованог цевовода. Позиција 
обухвата 
демонтажу спојева, сечење шрафова, 
црпљење воде 
муљном пумпом, транспорт и предаја 30 ком     
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записнички у 
магацин ЈКП-а у улици Петра Зеца у 
Алексинцу. 
Обрачун по комаду. 

22 Режијски рад СКИП комбинир машине на 
градилишту. 
Обрачун по радном часу. 

10 h     

23 Режијски рад НК радника на градилишту. 
Обрачун по радном часу. 

25 h     

24 Израда пројекта изведеног објекта (водовода) 
са 
геодетски уцртаном трасом цевовода и 
положајем 
прикључака. Достава и дигиталне верзије 
снимка и 
пројекта са геореференцираним подлогама. 
Пројекат се ради у 4 штампана и оверена 
примерка као и у дигиталнојверзији на ЦД-у у 
4 примерка. Обрачун по дужном метру м. 1100 м     

25 Хидраулично испитивање водоводне мреже са 
мерењем притиска одговарајућим дигиталним 
"Логерима" притиска.Мерење изводи Корисник 
ЈКП (дигитални логери притиска) а Извођач 
радова је у обавези да припреми све потребне 
делове, прикључке, опрему и воду за 
повишење притиска. Извођач радова ће о 
свом трошку извршити 
поновљена испитивања у случају да исти не 
задовољавају. Испитиваће се мрежа ПЕ110 
мм.Целокупна процедура хидрауличног 
испитивања 
изводиће се по налогу Наџорног органа. 
Обрачун по 
дужном метру м.  1100 м     

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а   

ПДВ 
   

УКУПНО СА ПДВ-ом 
   

 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________        
      ______________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке за набавку радова и то Радови на реконструкцији 
водоводне линије, Партија 1 - Радови на реконструкцији група улица 4, 

ЈН.бр. 21-1290/2017 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. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова  Радови 
на реконструкцији водоводне линије, Партија 1 - Радови на 

реконструкцији група улица 4, ЈН.бр. 21-1290/2017 испуњава све услове 

из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 
има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
Понуђач 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 
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, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова 
Радови на реконструкцији водоводне линије, Партија 1  - Радови на 

реконструкцији група улица 4, ЈН.бр. 21-1290/2017 испуњава све услове 

из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 
Подизвођач 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
РЕФЕРЕНЦА  - СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ПОНУЂАЧА 

За јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности 
Радови на реконструкцији водоводне линије  

Партија 1 – Радови на реконструкцији група улица 4 
 

Р.бр. Предмет уговора опис 
радова-ситуације 

Врста радова Износ Пун назив 
инвеститора 

 
 
 

 
 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 

   

 
 
 

 
  
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 

   

  
 
 
 

   

 
                                                    УКУПНО:_________________________________ 

 
 
 
У _______________ дана _________ 2017. године. 
 
 
 

                                                                                               Потпис понуђача 

 
   __________________________ 
   
 
 

                                                            М.П. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 
 
 
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ, ШКОЛСКА СПРЕМА И КВАЛИФИКАЦИЈА РАДНИКА 

За јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности 
Радови на реконструкцији водоводне линије  

Партија 1 – Радови на реконструкцији група улица 4 
 
 

Р.бр. Име и презиме Школска спрема Назив радног 
места 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
У _______________ дана _________ 2017. године. 
 

                                                                                                Потпис понуђача 

 
   __________________________ 
   
 

                                                            М.П. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 
 

КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ ПОНУЂАЧА 
           Одговорни извођач радова 

За јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности 
Радови на реконструкцији водоводне линије  

Партија 1 – Радови на реконструкцији група улица 4 
 
 

Р.бр Име и презиме Лиценца број 
 

Улога 

  
 
 

  

 
 
 

   

  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
У _______________ дана _________ 2017. године. 
 
 
 

                                                                                                Потпис понуђача 

 
   __________________________ 
   
 
 

                                                            М.П. 
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 (ОБРАЗАЦ 9) 
 

ПРЕГЛЕД ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА 
За јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности 

Радови на реконструкцији водоводне линије  
Партија 1 – Радови на реконструкцији група улица 4 

 
 

 
Р.бр. 

Назив механизације Тип/марка опреме Година набавке 
или закупа 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
У _______________ дана _________ 2017. године. 
 
                                                                                              Потпис  понуђача 
 

   __________________________ 
   
 
 

                                                            М.П 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) и 
Одлуке о додели уговора број_______ од _____________године, 
Уговорне стране: 
Наручилац: 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  

(у дaљeм тekсту: Наручилац) 
 сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 
Извођач радова: 
2.___________________________________ , (у даљем  тексту:Извођач радова)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
 
Са подизвођачем: 
___________________________________ ,  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
 
Са учесником у заједничкој понуди: 

___________________________________ ,  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  ______________________ 
закључиле су следећи : 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
РАДОВА 

 
Уговорне стране су се сагласиле да: 
1.Наручилац радова је на основу Закона о јавним набавама спровео  поступак јавне 

набавке набавке мале вредности, број ЈН 21-1290/2017, на основу позива за 

подношење понуда објављеног _____________године на Порталу јавних набавки. 
2.Понуђач је дана ______________године доставио понуду број ______ која се налази 
у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора. 
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације. 
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4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од ______________године, а 
као најповољнија изабрана је понуда број_____од ___________године Понуђача 
__________________________, са седиштем у _____________________, (у даљем 
тексту Извођач радова). 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ВРЕДНОСТ РАДОВА:  

Члан 1. 
Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији водоводне линије 
ПАРТИЈА 1 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ГРУПА УЛИЦА 4  (списак улица се 
налази у прилогу документације ЈН), у свему према понуди  Извођача радова број ____ 
од _________.2017. године,  која је саставни део овог уговора.     
 

Члан 2. 
Вредност радова из члана 1. овог уговора износи : _____________  динара, без ПДВ-а. 
(Словима : ________________________________________________________ и 
_____/100 динара ). 
ПДВ 20% , сходно члану 10.став 2, тачка 3 Закона о ПДВ-у обрачунава и плаћа 
Инвеститор. 
 

Члан 3. 
Јединичне цене за извођење радова важе по условима из понуде. 
Наручилац не преузима обавезу извођења свих радова и количина датим у 
спецификацији јавне набавке, већ ће исте изводити према потребама на терену и 
захтевима потрошача, а све по налогу Надзорног органа. 
 
ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА И ПЛАЋАЊЕ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 

Члан 4. 
Извршени радови исплатиће се по испостављању привремених обрачунских ситуација, 
које за наплату доспевају у року до 45 дана од дана овере од стране надзорног органа. 
Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности и иста се 
плаћа у року до 45 дана, по добијању записника Комисије Инвеститора за 
примопредају објекта са позитивним мишљењем исправно изведених радова и предаји 
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.  
Исплате ће се извршити преко жиро рачуна број:  _____________________________  
код  _____________________ банке. 

Члан 5. 
Извршени радови обрачунаваће се према стварно извршеним количинама 
регистрованим у грађевинској књизи и јединичним ценама из понуде извођача. 
Накнадни и непредвиђени радови обрачунаваће се по ценама из понуде Извођача ако 
буду одговарале опису из основне понуде. 
 

Члан 6. 
Коначни обрачун изведених радова извршиће се у року од 5 дана од дана завршетка 
радова. 
Дан завршетка радова констатоваће надзорни орган и руководилац радова у 
грађевинском дневнику. 
 
РОКОВИ, ПЕНАЛИ, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО И ОБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА 

Члан 7. 
Рок  почетка радова је  дан када Инвеститор записнички уведе Извођача у посао.  
Рок завршетка радова је ____ радних  дана (не дужи од 45), од дана увођења у посао. 
Извођач радова има рок до 15 дана од дана потписивања уговора, да изврши доставу 
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потребне документације за извођење радова на градилишту. 
По завршетку радова, а по достављеном писаном обавештењу Извођача, приступиће 
се  прегледу радова од стране комисије Инвеститора и пријему истих. 
 

Члан 8. 
Рок завршетка радова може се продужити само због дејства више силе, и то онолико 
дана колико је трајала виша сила, или по налогу Инвеститора односно надзорног 
органа уколико због својих обавеза и приоритета буде било потребно привремено 
прекидати радове. 
 Вишом силом подразумевају се: 

 мере органа власти због којих Извођач не би био у могућности да изводи 
радове, 

 елементарне непогоде (пожар, поплаве, земљотрес и др.), 
 временске неприлике и ниске температуре у складу са важећим техничким 

прописима, нормативима и стандардима, 

 недостатак на тржишту материјала чија замена није могућа, 
 ако укупна вредност стварно изведених радова буде већа од 20% од укупне 

уговорене вредности радова. 
 Извођач је дужан да у грађевинском дневнику региструје дејство више силе и 
да одмах обавести уговорне стране, а након њеног престанка да тражи од истих да му 
се та виша сила призна, и одреди нови рок за завршетак радова. 
Ако Извођач не поднесе захтев сматраће се да настала околност нема утицај  на 
уговорени рок.    
Уколико Извођач закасни са  извођењем уговорених радова дужан је да на име казне 
плати Инвеститору пенале од 0.5% од уговорене вредности радова за сваки дан 
закашњења с тим да укупна казна не може прећи 10% од уговорене вредности. 
Инвеститор ће своје право наплате пенала остварити трајном обуставом исплате 
износа обрачунатих пенала од вредности окончане ситуације.  
Извођач радова нема право на накнадне трошкове у случају настанка више силе или 
захтева Инвеститора за привременим прекидом радова. 
   

Члан 9. 
Инвеститор ће пре почетка уговорених радова  Извођачу доставити: 

1. Решење о именовању Надзорног органа, 
2. Пријаву о извођењу радова са пратећом техничком документацијом, 
3. Примерак пројектно техничке документације за извођење радова. 
 

Истовремено ће Извођач Инвеститору предати: 
1. Решење о именовању одговорног руководиоца радова, који испуњава све 

законске прописе, 
2. Динамички план извођења радова прихваћен од стране Инвеститора, 
3. Предлог изгледа градилишне табле и њене локације за монтажу, Елаборат 

уређења градилишта, заштите на раду, саобраћајни елаборат и сву другу 
потребну документацију која би била потребна за извођење радова.  

 
Члан 10. 

Извођач је дужан да у току извођења радова по овом уговору води грађевински 
дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције. 
У грађевинском дневнику уписују се сви подаци о току и начину извођења радова које 
прописују надлежни државни органи. Саставни део грађевинског дневника је 
документација којом се потврђују врста и квалитет уграђеног материјала и друго. 
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                                                   Члан 11. 
Надзорни орган  и Извођач ће заједнички извршити сва потребна мерења на основу 
којих ће се вршити обрачун количина радова. 
На такав  начин прикупљени подаци биће унети  у грађевинску књигу, а на којој 
Надзорни орган и Извођач ће извршити обрачун количина које се уносе у привремене 
ситуације за исплату.   

Члан 12. 
Извођач је дужан да спроведе све мере обезбеђења сигурности материјала, објеката, 
радника, опреме и уређаја, пролазника, саобраћаја и околине за све време извођења 
радова, уз обезбеђење неопходне техничке  и друге потребне документације којом се 
регулише истовременост радова и неометаног одвијања саобраћаја. 
Трошкови набавке, монтаже и демонтаже потребне саобраћајне сигнализације, 
прелаза за пешаке преко ископаних ровова, обавеза и трошак су Извођача радова. 
Водоводни материјал за уградњу се преузима од Инвеститора (локација магацини 
Наручиоца у с.Суботинцу и Алексинцу), записнички, и по завршетку радова вишак 
неуграђеног материјала мора се вратити, неоштећен и у исправном стању као што је 
био предат Извођачу радова.  
Трошкови преузимања и транспорта материјала су обавеза и трошак Извођача радова. 
У мере сигурности, који су обавеза Извођача радова, спадају и мере чувања од крађе, 
уништења, оштећења и пропадања изведених радова и депонованог материјала на 
градилишту. 

Члан 13. 
Извођач је у обавези да, уколико приликом извођења радова причини штету на 
подземним инсталацијама или трећим лицима, о свом трошку изврши поправку, 
односно надокнади причињену штету. 

Члан 14. 
Извођач је у обавези да изведе и вишкове радова тј. радове који прелазе количину 
радова предвиђених тендерском документацијом-понуда за извођење радова и овим 
уговором, а морају се извести, као и друге радове за које се искаже потреба у току 
изградње, а све на основу налога инвеститора-надзорног органа. 
За радове из става 1. овог члана Инвеститор и Извођач ће закључити уговор о 
додатним  радовима. 

Члан 15. 
Извођач је у обавези да у сваком тренутку омогући вршење стручног надзора над 
извођењем радова, и да без одлагања поступи по примедбама надзорног органа и 
Комисије за примпоредају Инвеститора. 

Члан 16. 
Енергију, алат, опрему и механизацију за извођење радова обезбеђује Извођач о свом 
трошку. 
 КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 17. 
Извођач се обавезује да ће све радове извести у складу са упутством надзорног 
органа, стручно и квалитетно, сагласно техничким прописима и стандардима за 
одговарајућу врсту радова. 
 

Члан 18. 
Извођач гарантује квалитет изведених радова  за које мора презентирати одговарајуће 
сертификате, извештаје о испитивању и слично, у складу са прописима.  
За сав материјал и опрему коју извођач радова набавља и уграђуе, у обавези је да пре 
набавке и уградње достави сертификате и атесте  у складу са националним 
стандардима на српском језику. 
Уградња истих може се вршити тек по добијању писане сагласности надзорног органа. 
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Члан 19. 

Као гаранцију за добро извршене послове, Извођач се  обавезује да у року од 15 дана 
од дана закључења  уговора  Инвеститору преда банкарску гаранцију за добро 
извршене послове у висини од 10% од вредности уговореног износа из члана 2. овог 
уговора. Банкарска гаранција за добро извршене послове мора бити безусловна, 
неопозива, платива на први позиви без права на приговор, а њена важност  је 30        
(тридесет) дана од дана истека рока за извођење радова. 
  

Члан 20. 
Гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана извршене примопредаје 
исправно изведених радова, и сачињавања записника о истом. 
У овом гарантном року Извођач је дужан да отклони све недостатке, о свом трошку, 
који су последица његових нестручно извршених радова и то на први позив 
Инвеститора, у року од 5 дана од пријаве. 
У супротном, Инвеститор задржава право да настале недостатке отклони сам уз 
ангажовање трећег лица, а на терет Извођача радова.   
 

Члан 21. 
Као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, који су последица његових 
нестручно извршених радова, Извођач се обавезује да приликом испостављања 
окончане ситуације, а пре њене исплате, Инвеститору преда банкарску гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од коначне вредности 
изведених радова по окончаној ситуацији. Банкарска гаранција за отклањање 
недостатака у гарантном року, мора бити безусловна, неопозива, платива на први 
позив, без права на приговор, а њена важност је 30 /тридесет/ дана дужа од дана 
истека гарантног рока из члана 20. став 1 овог уговора. 
                                                                                                                                                
ПРИМОПРЕДАЈА И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

Члан 22. 
По завршетку радова комисија Инвеститора за примопредају изведених радова и 
Извођач радова ће утврдити да ли су радови изведени по прописаним стандардима и 
међусобном уговорном документацијом и обавезама, и у случају исправно изведених 
радова сачиниће записник о примопредаји. 
У случају констатације недостатака током извођења радова, Комисија за примопредају 
одредиће рок откањања недостака и поновног прегледа и примопредаје радове, који 
не сме бити дужи од 10 дана. 

Сви трошкови отклањања, недостатака који је Комисија за примопредају констатовала, 
падају на терет извођача радова. 

Члан 23. 
По завршетку отклањања евентуалних недостатака у извођењу радова, Извођач је у 
обавези да у року од 3 дана писмено обавести Инвеститора о спремности објекта за 
преглед и примопредају радова. 

Члан 24. 
Примопредаја исправно изведених радова између Инвеститора и Извођача  радова 
извршиће се записнички најкасније у року од 5 дана. 
Од дана примопредаје исправно изведених радова и отклоњених недостатака, 
констатованих у записнику, почиње да тече гарантни рок на изведене радове. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 
За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о 
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облигационим односима. 
 

Члан 26. 
Инвеститор  и Извођач сагласни су  да евентуална спорна питања решавају путем 
заједничких стручних комисија од по два представника сваке стране. Уколико 
заједничка комисија не реши спорно питање незадовољна страна може покренути 
поступак пред судом.  
У случају спора Уговорне стране уговарају надлежност  Привредног суда у Нишу. 
 

Члан 27. 
Инвеститор  задржава право једностраног раскида уговора уколико  се Извођач не 
придржава уговорене динамике изградње. 
Међусобна потраживања и обавезе до раскида овог уговора Инвеститор и Извођач ће 
решити споразумно најкасније у року од 15. дана од дана раскида уговора. 
 

Члан 28. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговора, односно даном предаје банкарске 
гаранције за добро извршење посла, од стране овлашћених представника уговорних 
страна. 

Члан 29. 
Овај уговор је сачињен у шест равногласних  примерака од којих свакој страни 
припадају по три примерка. 
                
          Наручилац услуга                              
  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“   
             АЛЕКСИНАЦ                                                                      
             Д и р е к т о р                                                              ИЗВОЂАЧ РАДОВА  
_________________________ 
         Драгиша Симић                                                           ______________________ 
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 VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА 
КОЈИ ВОДИ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

 
 
 

 
У вези члана 78. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

 
Понуђач ...............................................................................................(навести 
назив понуђача)  уписан је у Регистар понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
 
 
 

                                                                                   Понуђач 
У ______________ дана ________ 2017. године.             
                                                                                            _____________________ 
                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
 
 
   

МП 
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IX ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ ОДГОВОРНОСТИ 
 
 
 
 Понуђач ____________________________________ из 
_____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  даје 
следећу  
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
Понуђач __________________________________________________безусловно 
гарантује квалитет предметних радова јавне набавке Радови на реконструкцији 
водоводне линије, Партија  1 – Радови на реконструкцији група улица 4  као и да ће 
сносити све последице и штету уколико иста настане неодговарајућим и 
неквалитетним извршеним радовима. 
 
 
 
 
 
 
У _______________ дана _________ 2017. године. 
 
 
 
                                                                                      Овлашћено лице 
 

__________________________ 
 
 
 

                                                            М.П. 
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X ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ  

 
Понуђач ____________________________________под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу   
 

    ИЗЈАВЉУЈЕ 
 
Да ће у року од 15 дана од дана закључења Уговора  доставити  
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  и то : 
бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. 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 
закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком 
доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно 
извршење посла. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Као и средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном 
року  и то: 
бланко сопствену меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. 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 5% од укупне вредности 
закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком 
доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном 
року у случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 М.П.                                                 Потпис понуђача 
 
 
 
                                                                        __________________________________ 
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XI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
Предмет јавне набавке: набавка радова – Радови на реконструкцији водоводне 
линије 
ПАРТИЈА 1 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ГРУПА УЛИЦА 4  – ОРН:  45000000 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале врености, на основу члана 39. Закона о 
јавним набавкама (Службени гласник РС број 68/15 ) и подзаконских аката којима се 
уређују јавне набавке На ову набавку ће се примењивати: Закаон о јавним набавкама 
(„Сл .гласник РС“ БР. 68/2015); Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 6. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС број 86/15). 
Уколико се понуђач не придржава упутстава и недостави све тражене информације и 
податаке који су наведени у конкурсној документацији, или уколико поднесе понуду 
која не испуњава услове из конкурсне документације, Комисија ће такву понуду одбити 
као неприхватљиву. 

1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА 
Понуда коју припреми понуђач, као и целокупна документација у вези с понудом 
требају бити написане на српском језику. 
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 
Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено. 
Сви документи поднети у понуди треба да буду у фасцикли. На задњој страни коверте 
треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да понуда буде 
враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом. У случају да поднесе 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

04.07.2017. године до 10,00 часова. 
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти 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 подности, сматраће се 
неблаговременом. 
Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком:  

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
- РАДОИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ – 

ПАРТИЈА  1 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ГРУПА УЛИЦА 4 

ЈН.БР. 21-1290/2017 

- НЕ ОТВАРАТИ“, 
 препорученом пошиљком или лично на адресу: 

 
ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац 

Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац 
Отварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама Наручиоца, 
канцеларија правног Сектора, након истека рока за подношење понуда тј. 

04.07.2017 године са почетком у 10.15 часова 
Отварању понуда могу присутствовати сва заинтересована лица 
Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 
Комисији за јавну набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног 
отварања понуда. 
Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица. 
По окончању поступка јавног отварања понуда, Наручилац ће вратити неблаговремено 
поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
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Обавезна садржина понуде: 
Образац понуде – Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом 
на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац. 
Понуда за набавку - Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери 
печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац 
Општи подаци о подизвођачу: Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и 
овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у 
образац  32 ( уколико подноси понуду са подизвођачем ) 
Општи подаци о учешћу у заједничкој понуди - Понуђач је обавезан да образац 
попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност 
података унетих у образац ( уколико подноси заједничку понуду ) 
Понуђач је у обавези да достави Изјаву  о испуњености услова из члана 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) Закона или Образац изјаве (која је саставни део конкурсне документација) 
којом понуђач потврђује да је регистрован као понуђач у Регистру понуђача који води 
Агенција за привредне регистре (Образац изјаве о упису у Регистар понуђача који води 
Агенција за привредне регистре). 
Понуђач је у обавези да достави доказе о испуњености додатних услова из члана 
76. Закона тражених овом документацијом. 
Модел уговора - Понуђач је обавезан да модел уговора попуни, потпише и овери 
печатом на прописаном месту, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. 
Образац структуре цене – за партију за коју понуђач подноси понуду (уредно 
попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно 
превиђеном месту); 
Образац изјаве о независној понуди (попуњен, оверен печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту); 
Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе 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. - Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом на 
прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац. 
Овлашћење за заступање уколико обрасце и изјаве који чине саставни део понуде, 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. 
Образац изјаве о прихватању одговорности- Понуђач је дужан да попуни и достави 
изјаву о прихватању одговорности 
Начин попуњавања образаца датих у конкурсној докуметнацији 
Понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној 
документацији. 
Обрасце и Изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити 
њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте 
потписује и оверава печатом на посебно предвиђеном месту. 
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране 
овлашћеног лица. 
Уколико понуду подноси група Понуђача обрасце дате у конкурсној документацији 
потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача 
може одредити једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Образаца који подразумевају давање 
изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, 
Изјава о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. Закона) 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 Обрасци и 
изјаве морају бити потписани од стране овлашћеног лица Понуђача и оверен печатом. 
Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуди доставити овлашћење за 
потписивање ових докумената која чине саставни – обавезни део (садржину) понуде. 
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3.ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ 
ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА ПОНУДА МОРА ДА 
БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ 
ПАРТИЈА 
Набавка је обликована по партијама с тим да је Наручилац сада покренуо поступак 
набавке само за Партију 1 – Радови на реконструкцији група улица 4 
4.ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ 
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду 
тако што ће упутити писмени захтев наручиоцу путем мејла, факса, поште или 
непосредно. 
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за 
контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  

ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац 
Ул.Петра Зеца број 35, 18220  Алексинац 

-„Измена понуде за поступак јавне набавке (навести назив набавке, назив и број 
партије) 
-  поступак јавне набавке, ( навести назив набавке, назив и број 
партије) 
- назив набавке, назив и број 
партије) 
По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
6. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО 
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА 
УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУД 
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 супротном, такве понуде ће бити одбијене 
У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин 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 са понуђачем 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 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве за подизвођаче) 
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. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 
6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА 
9.1. Захтеви у погледу рока извођења радова 
Рок извођења радова: Рок извођења радова је до 12 месеци од датума доставе 
потребне документације за градилиште од стране Извођача и увођења у посао. 
9.2. Захтеви у погледу  гарантног рока  
Гарантни рок:  Гарантни рок на изведене радове 2 године од записничке примопредаје 
комисије Инвеститора уз доставу све потребне документације од извођења радова 
оверене од стране Надзорног органа Инвеститора. 
9.3. Захтеви у погледу рока за отклањање недостатака 
Рок за отклањање недостатака: Рок отклањања недостатака у гарантном року је 5 
дана од датума писмене пријаве недостатка од стране Инвеститора. 
9.5. Захтеви у погледу рока плаћања 
Рок плаћања: Плаћање до 45 дана од доставе оверене  ситуације. 
Место извођења радова: Реконструкција водоводне мреже ће се вршити у 
Алексинцу, улица 7 јули са припадајућим улицама 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. 
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке укључујући и превоз до 
Наручиоца, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене, меродавне су 
јединичне цене. 
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 Понуђач, коме 
буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора као 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  достави наручиоцу 
бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-
а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. 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 
закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“, роком 
доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно 
извршење посла. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
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Понуђач, коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана од дана закључења 
уговора као средство финансијског обезбеђења за добро отклањање недостатака 
у гарнтном року  достави наручиоцу бланко сопствену меницу у висини од 10% од 
вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. 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 5% од укупне вредности 
закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“, роком 
доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном 
року у случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ И , КАО И ЗАШТИТА 
ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОНУЂАЧ ОЗНАЧАВА У ПОНУДИ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 
располагање. 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве, у складу са законом (Закон о заштити пословне тајне „Сл. 
гласник 72/11), понуђач означио у понуди. 
13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже 
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији најкасније 5 (пет) дана од истека рока за поношење понуда.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 ( три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, или 
указаних недостатака или неправилности одговор објавити на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:  

ЈКП „ Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул.Петра Зеца број 35, 

18220 Алексинац, са напоменом 
''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације  
за набавку добара РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ,  

Партија 1 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ГРУПА УЛИЦА 4 

 ЈН број 21-1290/2017 

Или  
на емail адресу : 

vodovod.aleksinac@gmail.com 
или  

на тел.фах 018/804-816 поштујући члан 20. закона о јавним набавкама 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 

mailto:vodovod.aleksinac@gmail.com
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14.Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог 
подизвођача 
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 
Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву Наручиоца и достави тражене 
податке на начин на који то захтева Наручилац. 
Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева Наручиоца његова понуда 
ће бити одбијена као неприхватљива. 
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправку рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде и вршења стручне оцене. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена, у 
случају да се Понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, Наручилац ће његов 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача. 
15. НЕГАТИВНИЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
 -   поступао супротно одредбама из чл. 23 и 25 Закона о јавним набавкама; 
-    учинио повреду конкуренције; 
-  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлогс одбио да     
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
-  одбио да достави доказе и средства обазбеђења на шта се у понуди обавезао а све 
у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
Критеријум за доделу уговора је - најнижа понуђена цена. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
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, исти гарантни 
рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 
бити додељен уговор. 
О спроведеном поступку путем жреба Наручилац ће сачинити записник који ће 
потписати Комисија и присутни Понуђачи и исти ће им бити одмах достављен, док 
понуђачима који нису присутни исте ће бити достављен препорученом пошиљком. 
18. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ 
САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ 
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ 
ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
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Образац је саставни део конкурсне документације. 
19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА 
ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице које 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 овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
e-mail: vodovod.aleksinac@gmail.com факсом на број 018/804-816 или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније 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. 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 
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) 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;  
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(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 - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; JКП „Водовод и канализација“ Алексинац јавна набавка Јавна 

набавка Основне хемикалије за прераду воде, Партија  1 – Радови на реконструкцији 

група улица 4, ЈН.БР. 21-1290/2017; 

(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 Народне банке 
Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
20. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда 
узимајући као релевантну цену по јединици мере. 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним. 
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 
21. ОБАВЕШТЕЊЕ КАДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
У складу са чланом 113. и 149. Закона о јавним набавкама Наручилац ће доставити 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона. 


