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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 

68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.3.4/2019, 1705 

од 14.03.2019. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.3.4/2019, 1706 од 

14.03.2019. припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку радова – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 

БУНАРА У НАСЕЉУ БЕЛЕГИШ Б-4А  

ЈН бр 1.3.4/2019 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова  

Адреса: Бранка Радичевића бр.2, 22300 Стара Пазова  

Интернет страница: www.vodovodpazova.rs   

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.3.4/2019 су радови – Извођење радова на изградњи бунара у 

насељу Белегиш Б-4А. 

 

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 јавна набавка 

 

6. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Сандра Војводић Великић  

Е - mail адреса (или број факса): javnenabavke@vodovodpazova.rs, fax: 022/310-645 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.3.4/2019 су радови – Извођење радова на изградњи бунара у 

насељу Белегиш Б-4А. 

ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду. 

2. Партије 

Набавка није обликована по партијама. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vodovodpazova.rs/
mailto:javnenabavke@vodovodpazova.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.4./2019 

Набавка радова – Извођење радова на изградњи бунара у насељу Белегиш Б-4А 

Понуђач 

___________________________________________________________________________ 

Начин подношења понуде (самостална, са подизвођачем, заједничка) 

_________________________ 

Понуда бр. ____________________ од _____________________ 2019.године 

 

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕВЕРСНОЈ ИЗРАДИ 

БУНАРА    Б-4А  НА ИЗВОРИШТУ БЕЛЕГИШ, 

 ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА 
I) ДЕО: БУШЕЊЕ БУНАРА 

поз. Опис радова  
 

Јед. 

Мере 
Кол. 

Јед. 

Цена 
Износ динара 

1. Трошкови транспорта и припремно-завршних радова 

 

1.1. Транспорт бушаћег постројења, алата 

и материјала за бушење бунара; 

        

  Паушално  ком. 1,00   

1.2. Припремно-завршни радови: ископ  

базена за смештај и одржавање 

радног флуида за бушење, чишћење и 

одвоз набушеног материјала, 

довођење 

радилишта у првобитно стање по 

завршетку радова. 

       

  Паушално  ком. 1,00   

  Укупно трошкови транспорта и припремно-завршних радова:  

2. Израда бунара Б-4А          

2.1. Бушење истражне бушотине Ф 190 

мм у интервалу 0-115 м 

 м 115,00   

2.2. Геоелектична каротажна мерења у 

бушотини) у интервалу од 0,0 - 115,0 

м; 

       

  Обрачун по м  м 115,00   
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2.3. Проширивање истражне бушотине  

бушотине пречника Ø 1000 мм у 

интервалу од 0,00 - 6,0 м реверсним 

начином испирања набушеног 

материјала уз примену чисте воде. 

Уградња уводне колоне номиналног 

пречника од око Ф 900 мм;  

 м 6,00   

2.3.1. Проширивање истражне бушотине у 

интевалу од 6,0-115,0 м пречником Ф 

820 мм, машинском гарнитуром, 

реверсном методом, уз коришћење 

чисте воде као флуида за бушење;  

 м 109,00   

2.4.1. Таложник у интервалу од 115 до 110 

м, пречника Ø 330/292 мм 

       

  Обрачун по м таложника  м 5,00   

2.4.2. Међуфилтер у интервалу од 104,0-

97,0, 93,0-81,0 м 

       

  Обрачун по м међуфилтерске цеви  м 19,00   

2.4.3. Филтер тип “слотирани” Ø 330/292 

мм, обавијен ПВЦ ситом 0,6 мм, у 

интервалу од 110,0-104,0, 97,0-93,0 и 

81,0-65,0 м 

       

  Обрачун по м филтера  м 26,00   

 2.4.4 Набавка, припрема, транспорт и 

уградња ПВЦ бунарске конструкције 

Ø 330/292 мм у интервалу 65,0-+0,50 

м; 

  

 

 

м 

 

 

 

65,50 

  

2.4.5. Централизери Ø 330/820 мм, обрачун 

по комаду 

  

ком. 

 

4,00 

  

2.5. Набавка, транспорт, припрема и 

уградња филтерског засипа од 

сепарисаног кварцног гранулата 

крупноће д = 1-3 мм у интервалу од 

115,0-55,0 м. 

       

  Обрачун по м  м 60,00   

2.6. Изолација експлоатационе колоне.        

2.6.1. Набавка, транспорт и уградња 

тампона од префабриковане сушене 

глине са својствима бубрења, у 

прстенасти простор од 55,0 - 50,00 м. 

       

  Обрачун по м  м 5,00   

2.6.2. Набавка, транспорт и уградња 

грађевинског шљунка у међупростор 

од 50,0 - 0,0 м 

       

  Обрачун по м  м 50,00   
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2.7. Разрада бунара “аир-лифт” системом 

дуплим пакером по сегментима 

силазним и узлазним поступком до 

избистрења у сваком сегменту. 

       

  Обрачун по часу  час. 24,00   

2.8. Тестирање бунара са три различита 

капацитета 3 x 8 сати и повратком 

нивоа  

       

  Обрачун по часу  час. 24,00   

2.9. Узорковање воде и израда анализе 

обима “В” 

       

  Обрачун по комаду  ком. 1,00   

2.10. Израда и постављање сигурносне 

бунарске капе 

       

  Обрачун по комаду  ком. 1,00   

  Израда бетонског блока    1,00   

 Укупно трошкови радова на изради бунара Б-4А:   

 УКУПНО:  
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 II ) ДЕО: БУНАРСКИ ШАХТ - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

поз. Опис радова 
Јед. 

Мере 
Кол. Јед. Цена Износ динара 

          

1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ        

          

1.1. ИСКОЛЧАВАЊЕ ОБЈЕКТА 

Исколчавање објекта и постављање 

сталних хоризонталних и вертикалних 

тачака.       

   Обрачун се врши паушално за сав 

потребан рад и материјал. пауш.   

    УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:     

           

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

          

 2.1. РУЧНИ ИСКОП 

Ручни ископ за израду бетонског шахта у 

земљи ИИ и ИИИ категорије. Ископану 

земљу одбацивати на 2 метра од ископа. 

При појави подземне воде предвиђено је 

њено снижавање и црпљење, што се не 

исказује у овој ставци већ као накнадни 

радови. При ископу водити рачуна о 

подземним инсталацијама које се 

евентуално налазе на месту ископа. 

Уколико се на њих наиђе потребно их је 

обезбедити и обавесетити власника 

инсталација.                                                              

Ценом позиције обухваћени су сви 

потребни радови и трошкови везани за 

обележавање ископа знацима упозорења 

и обележавање, те одржавање рова до 

комплетног извршења радова.                                                       

  

   4,85*5,75*2,55       

   Обрачун се врши по м3 ископа за сав рад 

и потребан материјал.  м
3
  71,12 

  2.2. НАБИЈАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 

Набијање тла, дна ископа, механичким 

путем, са набијањем до прописне 

збијености и фино планирање дна.                                                 

    3,95*3,05     

    Обрачун се врши по м2 набијеног тла. м
2
  12,05 

  2.3. ТАМПОН СЛОЈ ШЉУНКА 

Набавка, транспорт и израда тампонског 

слоја од шљунка дебљине д=10цм, 

природне гранулације. Јединичном 

ценом обухваћено је и насипање, 

разастирање и набијање до потребне      
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збијености.  3,95*3,05*0,10     Обрачун се 

врши по м3 у збијеном стању.                                  

       

     м
3
  1,21 

  2.4. ВИШАК ЗЕМЉЕ ИЗ ИСКОПА 

Утовар, транспорт и разастирање вишка 

земљаног материјала из ископа на 

депонију коју одреди надзорни орган.       

    4,85*5,75*2,55-2,65*3,55*2,55     

    Обрачун се врши по м3 готовог посла. м
3
  71,12 

  2.5. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ПЕСКОМ 

Затрпавање рова песком се врши до коте 

оближњег терена. Насипање рова 

вршити песком у слојевима од 20-30 цм 

уз истовремено квашење и набијање. По 

извршеном затрпавању рова извршити 

испитивање носивости. 

Збијеност испуне рова треба да износи 

98% од маx. лабораторијске збијености 

по стандардном "Проктор"-овом 

поступку (сходно ЈУС-4 УБ1.016).     

    2,65*3,55*2,55     

    Обрачун се врши по м3 готовог посла за 

сав потребан рад и материјал. м
3
  23,99 

    УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:     

         

  3. БЕТОНСКИ РАДОВИ     

         

  3.1. ТАМПОН БЕТОН 

Бетонирање тампона од набијеног бетона 

МБ20, дебљине д=10 цм. Тампон 

бетонирати на припремљену постељицу 

од шљунка.      

    3,75*2,85*0,1     

    Обрачун се врши по м3 за сав потребан 

рад и матреријал. м
3
  1,07 

  3.2. АБ ЗИДОВИ 

Бетонирање АБ зидова шахта бетоном 

МБ 30, са додатком адитива за 

водонепропусност у свему према 

техничким условима и упутству 

произвођача адитива.      

    (3,3*2,0*2,0)*0,2+(2,0*2,0*2,0)*0,2     

    Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона 

са израдом оплате за сав потребан рад и 

материјал. м
3
  4,24 
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3.3. ДОЊА АБ ПЛОЧА 

Бетонирање АБ доње плоче шахта 

бетоном МБ 30, дебљине д=25цм са 

додатком за водонепропусност, у свему 

према техничким условима и упутству 

произвођача адитива.                                                  

    3,30*2,40*0,25     

    Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона 

са израдом оплате за сав потребан рад и 

материјал. м
3
  1,98 

  3.4. ГОРЊА АБ ПЛОЧАБетонирање АБ 

горње плоче шахта бетоном МБ 30, 

дебљине д=15цм са додатком за 

водонепропусност, у свему према 

техничким условима и упутству 

произвођача адитива.                                                  

    3,70*2,80*0,15     

    Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона 

са израдом оплате са подупирањем за сав 

потребан рад и материјал. м
3
  1,56 

    УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:     

         

  4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ     

         

  4.1. АРМАТУРА 

Набавка, тарнспорт, сечење и уградња 

мрежасте Q арматуре. 

Обрачун се врши по кг уграђене 

арматуре за св потребан рад и материјал. кг 369,71 

    УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:     

         

  5. ЗИДАРСКИ РАДОВИ     

         

  5.1. ЗАШТИТА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ 

Зидање заштите вертикалне 

хидроизолације пуном опеком, дебљине 

д=12 цм у продуженом цементном 

малтеру у свему према пројекту.     

    (3,55*2+2,40*2)*2,25     

    Обрачу се врши по м2 ида за сав 

потребан рад и материјал. м
2
  26,78 

    УКУПНО ЗИДРАСКИ РАДОВИ:     

         

  6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

         

  6.1. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 

Израда хоризонталне и вертикалне 

хидроизолације шахта "КОНДОРОМ". 

Изолацију извршити у свему према 

упутству произвођача.     

    2,8*3,7+(3,55*2+2,4*2)*2,25     
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  Обрачун се врши по м2 израђене 

изолације за потребан рад и материјал. м
2
  37,14 

  6.2. ОБРАДА СПОЈА 

Обрада споја бетона и цеви бунара 

трајно еластичним китом.     

    Обрачун се врши паушално за сав 

потребан рад и материјал. пауш.   

    УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:     

         

  7. БРАВАРСКИ РАДОВИ     

         

  7.1. ПОКЛОПАЦ ШАХТА 

Израда и уградња металног поклопца на 

горњој плочи шахта. Оквир поклопца 

израђен је од У профила 100мм са 

поклопцем израђеним од ребрастог 

челичног лима навареним на шарке. 

Поклопац има четири шарке са 

навареним Л профилима за закључавање. 

Јединичном ценом обухваћена је и 

антикорозиона заштита, бојење 

синтеичком бојом, као и израда ручке за 

подизање поклопца.                     

    светли отвор 100x100 цм     

    Обрачун се врши по комаду уграђеног 

поклопца за сав потребан рад и 

материјал. ком. 2,00 

  7.2. ПЕЊАЛИЦЕ 

Набавка, израда и уградња пењалица од 

бетонског челика ф20мм, развијене 

ширине 100 цм на сваких 30 цм. У 

јединичну цену улази и антикорозиона 

заштита и бојење.       

   Обрачун се врши по комаду уграђене 

пењалице за сав потребан рад и 

материјал. ком. 6,00 

  7.3. ВЕНТИЛАЦИЈА 

Набавка, израда и уградња 

вентилационих цеви од шавних цеви од 

црног челика са АКЗ са завршним луком 

од 180° на врху заједно са заштитном 

мрежицом од ситних животиња и 

инсеката. Једна вентилациона цев је 

укупне дужине 40 цм+лук, док је друга 

укупне дужине 210 цм+лук. У јединичну 

цену улази и антикорозиона заштита и 

бојење, као и анкер фланшна за 

фиксирање унутар АБ плоче.     

    Обрачун се врши по сету уграђене 

вентилације (једна кратка + једна дугачка 

цев) за сав потребан рад и материјал. кпл. 1,00 
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  УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:       

          

   ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА       

 1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ       

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

 3. БЕТОНСКИ РАДОВИ       

 4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ       

 5. ЗИДАРСКИ РАДОВИ       

 6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

 7. БРАВАРСКИ РАДОВИ       

   УКУПНО :       
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III ) ДЕО: ОПРЕМАЊЕ БУНАРА 

поз. Опис радова 
Јед. 

Мере 
Кол. Јед. Цена Износ динара 

1. ОДСЕЦАЊЕ МАТИЧНЕ ЦЕВИ 

Одсецање ПВЦ матичне цеви пречника 

Ø315 мм на пројектовану коту. 

Обрачун се врши по комаду одсечене 

матичне цеви за сав потребан рад и 

материјал. ком. 1,00 

 

 

2. ОСЛОНАЦ ГЛАВЕ БУНАРА 

Набавка тарнспорт и уградња ФФ ливеног 

дуктилног комада пречника ДН350 мм, 

дужине Л=300 мм, називног притиска 

ПН10 бара и постављање истог око ПВЦ 

матичне цеви бунара. У јединичну цену 

улази сав потребан рад и материјал.                                        

Обрачун се врши по комаду за сав 

потребан рад и материјал. ком. 1,00 

 

 

3. ГЛАВА БУНАРА 

Набавка материјала, израда и уградња 

главе бунара за цев за ослањање ДН350 

мм од конструктивног челика. Глава 

бунара се сатоји: 

   

 

 1. Слепе прирубнице ДН350 мм са 1x 

отвором за цев ДН 80 мм, 3 x отвором за 

цев ДН 20 мм (3/4"), отвор за уводницу за 

каблове и вентилацију бунара 

   

 

 2. Челична цев ДН 80 мм 

   

 

 3. Две прирубнице ДН 80 мм, ПН 10 

   

 

 4. Три уводнице Ø25 мм (1") са изводима 

од челичних цеви Л=20 цм, наварених са 

доње стране слепе прирубнице главе 

бунара, са навојем на завршетку 

   

 

 5. Уводницима за каблове 

   

 

  Главу бунара извести у свему према 

детаљу приложеном у пројекту.                    

Обрачун се врши по комаду израђене и 

уграђене главе бунара за сав потребан рад 

и материјал. ком. 1,00 

 

 

4. ЗАПТИВНИ СЕТНабавка, транспорт и 

монтажа заптивача главе бунара и 

одговорајућег комплета вијака, навртки и 

подлошки.Обрачун се врши по комплету 

за сав потребан рад и материјал. кпл. 1,00 

 

 

5. УТОПНА ПУМПА 

Набавка, транспорт и монтажа пумпног 

агергата за црпљење воде из бунара. На 

бази претходних прорачуна усваја се 

пумпни агергат следећих карактеристика: 
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 - H= 85.00 м 

   

 

 - Q= 600 л/мин. 

   

 

 - P= 13-17 кW 

   

 

 - материјал радног кола: нерђајући челик 

   

 

  Тачни хидраулички параметри даће се 

након тестирања бунара и израде 

хидрогеолошког извештаја о издашности 

бунара.                                         Обрачун се 

врши по комаду уграђеног пумпног 

агрегата. ком. 1,00 

 

 

6. ПОТИСНИ ЦЕВОВОД УНУТАР 

БУНАРСКЕ КОЛОНЕ 

Набавка материјала, израда у уградња 

потисних цеви Ø80 мм са прирубничким 

везама. Потисне цеви су дужине 6,00 м. У 

цену позиције урачуната је и 

антикорозина заштита потисних цеви.  

Обрачун се врши по комаду уграђене 

потисне цеви. ком. 7,00 

 

 

7. ЕВ ЗАСУН 

Набавка, транспорт и уградња ЕВ засуна 

ДН 80 са сертификатом за употребу у 

пијаћој води. У цену позиције урачунат је 

сав спојни и заптивни материјал. 

Обрачун се врши по комаду за сав 

потребан рад и материјал. ком. 1,00 

 

 

8. НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ 

Набавка, транспорт и уградња 

неповратног вентила типа клапне ДН80 са 

сертификатом за употребу у пијаћој води. 

У цену позиције урачунат је сав спојни и 

заптивни материјал. 

Обрачун се врши по комаду за сав 

потребан рад и материјал. ком. 1,00 

 

 

9. ЛИВЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ 

Набавка, тарнспорт и уградња ливених 

фазонских комада израђених од дуктила 

ГГГ40 или ГГГ50, са одговарајућом 

епоксидном заштитом и са сертификатом 

за употребу у пијаћој води.                         

Обрачун се врши по комаду уграђеног 

фазонског комада. 

   

 

 1. ОП (Т) ДН 80/80 ком. 1,00 

 

 

 2. ФФ (СП) ДН 80 мм, Л=400мм ком. 2,00 

 

 

 3. МДК ДН 80 мм, Л=200 мм ком. 1,00 

 

 

  4. ФФР ДН 100/80, Л=200 мм ком. 1,00 
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10. РАДИОНИЧКИ КОМАДИ 

Набавка материјала, израда, транспорт и 

монтажа радионичког ФФ комада са 

једним прикључком од 5/4" и једним 

прикључком од 1/2". Дужина ФФ комада 

је Л=1000 мм и на крајевима има наварене 

прирубнице ДН 80 мм, ПН10, а на месту 

продора кроз АБ зид анкер флах. 

Комплетан ФФ комад се премазује са АКЗ, 

која има сертификат за примену у води за 

пиће.Обрачун се врши по комаду 

уграђеног радионичког комада за сав 

потребан рад и материјал. ком. 1,00 

 

 

11. ИЗВОД ЗА МАНОМЕТАР И СЛАВИНУ 

ЗА УЗОРКОВАЊЕ 

Набавка, транспорт и монтажа комплета 

који се састоји од славине за узорковање и 

манометра са пропусним вентилом, све 

1/2". Комплет се монтира на претходно 

припремљен извод. 

Обрачун се врши по уграђеном комплету 

за сав потребан рад и материјал. ком. 1,00 

 

 

12. ПОСУДА ПОД ПРИТИСКОМ 

Набавка, транспорт и монтажа комплета 

који се састоји од: 

- мембранске посуде ПН16, В=150л под 

притиском са припремљеним изводом за 

прикључење трансмитера притиска на 

прикључак боце где имамо ваздух, 

- повезног цевовода од поцинкованог 

челика или ПП-Р пречника 5/4", ПН10, 

укупне дужине од Л=цца 3000 мм, 

- 2 колена, 

- холендера и 

- пропусног кугластог вентила. 

Сви елементи морају имати сертификат за 

употребу у пијаћој води. Комплет се 

монтира на претходно припремљен извод. 

Обрачун се врши по уграђеном комплету 

за сав потребан рад и материјал. кпл. 1,00 

 

 

13. СЕНЗОРСКЕ ЦЕВИ И ЦЕВИ ЗА 

ХЛОРИСАЊЕНабавка, транспорт и 

монтажа ХДПЕ ПЕ-100, ПН10, СДР 17 

цеви ДН 25 мм (д32 мм, 1") за уградњу 

сонди и за хлорисање бунара. Свака од 

сензорских цеви се на једном крају 

завршава полуспојком ДН25/2", а други 

крај је слободан. Дужина једне цеви је 68 

м.Обрачун се врши по комаду монтиране 

цеви за сав потребан рад и материјал. ком. 3,00 
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14. СЕТ ЗА ПРИКЛУЧЕЊЕ ХИДРАНТСКОГ 

ЦРЕВА 

Набавка, транспорт и монтажа комплета 

за прикључење хидрантског црева, који се 

састоји од: 

- слепе прирубнице са навојем ДН80/2"; 

- дупле нипле Ø2" - 2 комада; 

- куластог пропусног вентила Ø2" и 

- адаптера за прикључење хидрантског 

црева Ø2". 

Обрачун се врши по комплету за сав 

потребан рад и материјал. кпл. 1,00 

 

 

15. ДРЕНАЖНА ПУМПА 

Набавка, транспорт и монтажа дренажне 

пумпе са припадајућим напојним каблом, 

пловком и цевоводом дужине цца 3 м са 

неповратном клапном, следећих основних 

карактеристика: 

- Q=70 л/мин; 

- Х=4 м; 

- П=0,25 кW; 

- тип мотора: монофазни; 

- прикључак 5/4" 

Обрачун се врши по комплету за сав 

потребан рад и материјал. кпл. 1,00 

 

 

16. ПЛАСТИФИЦИРАНА САЈЛА 

Набавка, транспорт и монтажа 

пластифициране сајле за осигурање 

пумпног агрегата од самоодвртања и пада 

у бунар.                                   Обрачун се 

врши по м' монтиране сајле за сав 

потребан рад и материјал. м' 70,00 

 

 

17. ОСЛОНАЦ ЦЕВИ 

Набавка материјала, транспорт и израда 

ослонца цеви на потису из бунара.                         

Обрачун се врши по комаду израђеног 

ослонца. ком. 1,00 

 

 

 УКУПНО ОПРЕМА У БУНАРУ И БУНАРСКОМ ШАХТУ: 
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IV ) ДЕО: ИЗРАДА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ 

поз. Опис радова 
Јед. 

Мере 
Кол. Јед. Цена Износ динара 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
   

 

1.1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

Обележавање и планирање терена дуж 

трасе заштитне ограде. 

Обрачун се врши по м' за сав потребан рад 

и материјал. м 34,00 

 
 

  УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: 

  
 

 

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

  
 

 

2.1. РУЧНИ ИСКОП 

Ручни ископ рупа за темељне стопе 

оградних стубова и челичних капијских 

стубова. Рупе за темељне стопе оградних 

стубова су димензије 40x40/60цм има их 

укупно 46, а за челичне капијске стубове 

50x50/90цм има их укупно 3. 

Обрачиун се врши по м3 ископа за сав рад 

и потребан материјал.  

  

 
 

  11*0,4*0,4*0,6+3*0,5*0,5*0,9+0,2*0,2*0,2 м3 1,74 
 

 

  УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 

  
 

 

3. БЕТОНСКИ РАДОВИ 

  
 

 

3.1. БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉНИХ СТОПА 

Бетонирање темељних стопа оградних и 

капијских стубова набијеним бетоном 

МБ30, а у свему према детаљима из 

пројекта.                                                         

Обрачун се врши по м3. 

  

 
 

 11*0,4*0,4*0,6+3*0,5*0,5*0,9+0,2*0,2*0,2 м3 1,74 
 

 

  УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: 

  
 

 

4. ОСТАЛИ РАДОВИ 

  
 

 

4.1. БЕТОНСКИ СТУБОВИ 

Набавка, транспорт, и уградња оградних 

бетонских стубова 10x10 цм, укупне 

дужине 250 цм. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног 

стуба. ком. 11,00 

 
 

4.2. КОСНИЦИ 

Набавка, транспорт, и уградња бетонских 

косника (укрућења) бетонских стубова 

10x10 цм, укупне дужине 250 цм. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног 

стуба. ком. 8,00 

 
 

4.3. ЧЕЛИЧНИ КАПИЈСКИ СТУБОВИ 

Набавка, транспорт, и уградња челичних 

капијских стубова фи108мм, с=3.6 мм 

дужине Л=2850мм. У цену је урачуната 

АКЗ и фарбање у боју по избору 

Инвеститора. ком. 3,00 
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Обрачун се врши по комаду уграђеног 

стуба. 

4.4. ЗАТЕЗНА ПОЦИНКОВАНА ЖИЦА 

Набавка, тарнспорт, и уградња 

једноструке затезне поцинсковане жице 

фи4.6мм. 

Обрачун се врши по м' монтиране жице за 

сав потребан рад и материјал. м 57,00 

 
 

4.5. ЖИЧАНО ПЛЕТИВО 

Набавка, тарнспорт, и уградња 

четвороугаоног поцинкованог жичаног 

плетива, отвор је 80мм. 

Обрачун се врши по м² за сав потребан 

рад и материјал. м² 42,75 

 
 

4.6. БОДЉИКАВА ЖИЦА 

Набавка, тарнспорт, и уградња бодљикаве 

жице типа ЈОWА (БWГ12). Жица се 

поставља у 2 реда. 

Обрачун се врши по м. м 57,00 

 
 

4.7. КАПИЈАНабавка материјала, израда, 

транспорт, и уградња капијских врата са 

колски и пешачким делом, ширине 

пешачких врата од 110 цм, а колског дела 

2x225.5 цм израђених од кутијастих 

профила 40x60x3мм са попречно 

навареним кутијастим профилима 

20x20x2мм на сваких 14.5 цм и косницима 

од претходно поменутих профила. Једно 

крило колских врата је спољних димензија 

2335x1880 мм, док је крило пешачких 

врата 1880x1072 мм. У врата уградити 

цилиндричну браву, могућност 

закључавања са катанцем на минимум 3 

места и бодљикаву жицу типа ЈОWА 

(БWГ12) обмотану око горњег руба 

капијских крила. Оквирна укупна тежина 

капијских врата износи 170 кг.Обрачун се 

врши по комаду за сав потребан рад и 

материјал, заједно са АКЗ и фарбањем у 

боју по избору Инвеститора. ком. 1,00 

 
 

  УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: 

  
 

 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  
 

 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

  
 

 

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

  
 

 

3. БЕТОНСКИ РАДОВИ 

  
 

 

4. ОСТАЛИ РАДОВИ 

  
 

 

  УКУПНО ЗАШТИТНА ОГРАДА: 
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V ) ДЕО: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

поз. Опис радова 
Јед. 

Мере 
Кол. Јед. Цена Износ динара 

1. Испорука и полагање у већ ископан ров 

каблова. 

Изнад кабла у рову се полаже механичка 

заштита 

кабла и упозоравајућа трака. Обрачун по 

м'. 

Комплет са израдом сувог наставка на 

оба краја. 

ПП00 4x10 (напојни кабел) 

механичка заштита 

упозоравајућа трака 

 
 

м 

м 

м 

 

100 

90 

90 

 

 
 

                                                               УКУПНО:     

2. 
Испорука и уградња командног 

азводног ормана 

KRO-B4-A димензија 800x800x300 у IP66 

заштити 

сличног типу NSYCRN86300P комплет 

са монтажном плочом. Монтира се на 

зид. У исти се уграђује и повезује опрема 

према  шеми деловања, а састоји се од 

следећих елемената: 

Фреквентни регулатор M20; 13-17kW, 

400V; 35A 

Греб. прекидач 3p/0-1/63A уградња на 

врата, 22kW IP66, еквивалент IN8E2337 

FID склопка 63/0,3A;4p, еквив. BCFO 

63/4/03 

NV-раставна летва, вел.000 до 100A за 

DIN шину са улошцима 3xNV/NH 00 gG 

40A 

Аут. осигурач 6AC/1 pol 10KA IECEN 

60 898 15KA IEC 947-2 BM017106 

Аут. осигурач 10A/C/1 пол 

10KAIEC/EN 60 898 15KA IEC 947-2 

BM017110 

Дин утичница 250V;16A;IP54,пластика 

Термостат 0-60 °C, слично Schrack 

IUK08566 

IUKNF3523A-Вентилатор са филтером 

202x202x87 82 m3/h плус IUKNE350-

излазни филтер 202x202x34 

Термостат 0-60 °C, слично Schrack 

IUK0856 

Грејни отпорник 45W/105°, са 

прикључном клемом IUK08342 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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ASDSW010, прекидач за врата ормана 

Осветљење ормана 15W 

Релеј за надзор нивоа, 1 преклопни, 16 A/ 

250 V еквивалент UR5L1021 

SCH-RT424024-24VDC-2P-преклопни 

SCH-RT424730-230VAC-2P-Преклопни 

SCH-YRT78626-подножје 2P 

SCH.YMLRD024-A-LED+диода 

SCH.YMLRW230 

Гребенасти прекидач 1p/20A/1-0-

2/AC21/монт. на врата ормана IN006120 

Сигнална светиљка зелена (LED) 

комплет 

Сигнална светиљка црвена (LED) 

комплет 

Сабирнице, редне стезаљке, 

уводнице, ПОК канали, натписн 

плочице, проводници за ожичење, 

шему и остали помоћни материјал 

потребан за комплетирање ормана, 

комплетно испрограмирано и пуштено у 

рад. 

                                                     УКУПНО: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компл. 

1 

1 

 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. Испорука и уградња трансмитера 

притиска за притисак 0-10 

бара са припадајући каблом дужине 5 м 
 

 

 

компл. 

 

 

1 
 

 

4. 

Испоручити и уградити висеће сонде 

УРЛ91010 за 

заштиту пумпе од рада на суво, заједно са 

подводним каблом просечне дужине 35м. 

Кабел се на местима могућег механичког 

оштећења ставља у "сапа" цеви. 

 
 

 

 

 

 

 

 

компл. 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 

5. Испорука и уградња хидростатичке сонде 

слично 

NPK-43-10 за ниво од 0-5mVS са каблом 

од 40m. 
 

 

 

компл. 

 

 

1 
 

 

6. 

Испорука материјала и израда темељног 

уземљивача са траком 

Fe-Zn 25x4 положеном у темељ објекта 

са израдом извода за PE шину у KO-MEB-

04/02. Дужина траке је 20м. 

Дужина вода P-Y 1x10 je 2m. 
 

 

 

 

 

компл. 

 

 

 

 

1 

 
 

7. 

Премоштавање свих неметалних 

ложака на пројектованој опреми и 

израда 

еквипотенцијализације опреме, цевовода 

са повезивањем на ПЕ сабирницу 

 

 

компл. 

 

 

1 
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инсталације. 
 

8. 

 

 

 

 

Испоручити материјал и израдити 

инсталацију сијаличних 

места водовима PP00-Y 3x1,5mm. Водови 

се 

полажу у круте инсталационе цеви 

(Elettrocanali). 

Комплет са инсталационим материјалом. 

Просечна 

дужина по сиј.месту је: 3м. 
 

 

 

 

 

 

 

ком. 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 

9. 

Испоручити и уградити светиљке 

комплет са сијалицама и монтажним 

материјалом. Уграђује се: 

Schrack LINA000999 + E27 LED 2x9W 
 

 

 

ком. 

 

 

1 
 

 

10. 

Испоручити материјал и положити каблове 

за уређаје у бунарском шахту. 

Водови се полажу у круте 

инсталационе цеви на кривинама се 

стављају флекси цеви истог промера. 

Обрачун по дужном метру кабла 

комплетно са инсталационим цевима. 

Полаже се: 

PP00-Y 3x1,5 

LiY(CY) 2x0,75 

                                                         УКУПНО: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

м 

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

20 

 
 

11. 

Повезивање и испитивање инсталације, 

са издавањем атеста од стране 

регистрованог лица, искључењем 

укључењем и пуштањем у рад са 

програмирањем 

фреквентног регулатора према захтевима 

пројекта. 
 

 

 

 

 

 

компл. 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:  
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

 

ОПИС: УКУПНО: 
I) ДЕО: БУШЕЊЕ БУНАРА  
II ) ДЕО: БУНАРСКИ ШАХТ - 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

III ) ДЕО: ОПРЕМАЊЕ БУНАРА  
IV ) ДЕО: ИЗРАДА ЗАШТИТНЕ 

ОГРАДЕ 
 

V ) ДЕО: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

УКУПНО (без ПДВ-а):  

ПДВ 20%:  

 

СВЕУКУПНО: 

 

 

 

Напомена: 

Понуђач је дужан да попуни све ставке овог обрасца „Техничке спецификације“, да 

исти овери и потпише. 

Овај образац представља структуру цене предметних радова и чини саставни део 

обрасца Понуде. 

 

 

 

Место и датум:                                    Понуђач: 

 

 

___________________________         М. П.        __________________________ 
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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) 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); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (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. Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом 

Наручилац утврђује минимум потребног кадровског капацитета који Понуђач треба да 

испуни : 

- два (2) дипломирана инжењера геологије са лиценцом 492; 

- два (2) оператера на бушаћим гарнитурама; 

- шест (6) помоћних радника на бушаћим гарнитурама; 

 

2. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом  

Наручилац утврђује минимум потребног техничког капацитета који Понуђач треба да 

испуни 

- гарнитура за реверсно бушење (дубина бушења до 250м, завршног пречника 

бушења најмање 820 mm) .... 1 комад; 

- пратећи прибор за реверсно бушење (длета, бушаће цеви укупно 250м, 

опрема за справљање исплаке, компресор и др.); 

- прибор и алат за уградњу бунарске конструкције; 

- прибор и опрема за разраду и испирање бунарске конструкције (цеви, 

ињектори, пакерски уређаји и др.); 

- опрема за извођење хидродинамичког теста црпљења (утопна бунарска 

пумпа, електромагнетни мерач протока, одговарајућа арматура за формирање 

мерно-регулационе линије, цеви за одвод воде, песколов, мерачи за мерење 

нивоа подземне воде и др.); 

- помоћна механизација и возила (путничко возило -1 комад., тeретно возило - 

1 комад, ровокопач - 1 комад, дизалица – 1 комад);  

 

3. Да понуђач располаже неопхподним пословним капацитетом 

Наручилац утврђује минимум пословног капацитета који Понуђач треба да испуни : 

 

Стручне референце : 
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- да је у претходних 5 година до дана објављивања јавне набавке успешно 

реализовао послове изградње најмање 2 бунара реверсном методом бушења 

минималног пречника 820 мм и уградње конструкције минималног пречника 315 

мм, дубине  ≥ 100 m, средње специфичне издашности ≥ 4 l/s/m' у укупној 

вредности најмање 13.000.000,00 динара (без ПДВ-а), а од тога најмање један 

уговор у вредности од најмање 6.000.000,00 динара. 

 

Систем квалитета : 

- уведени стандарди ИСО 9000, 14000 и 18000; 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора 

да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 

5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:  

Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

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 законских 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). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде 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 Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у 

поглављу X). 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: 

 

1. Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом  

Начин доказивања :  
- Образац М за запослене, а за на други начин радно ангажована лица Уговор о 

радном ангажовању (у складу са Законом о раду); 

- копија лиценце са потврдом о важењу за инжењере. 

 

2. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом  

Начин доказивања :  
- књиговодствене картице основног средства или пописне листе (са јасно 

назначеним ознакама тражене опреме) или уговор о купопродаји или уговор о 

закупу или други документ којим је могуће потврдити власништво/закуп (уговор о 

закупу треба да се односи на временски период од најмање 12 месеци, рачунајући 

од дана отварања понуда за јавну набавку); 

- копију Стручног налаза о извршеном прегледу и провери радне машине (издаје 

овлашћена установа). 

 

3. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  

Начин доказивања за стручне референце :  
- потврда (једна или више) оверена од стране Инвеститора и Стручног надзора 

која садржи све тражене податке; 

- фотокопија уговора; 

- фотокопија привремених ситуација или окончане ситуације; 

- фотокопија прве стране Техничке документације о изградњи бунара, печатиранo 

и потписано од стране Инвеститора;  

- фотокопија литолошко-техничког профила из Техничке документације о 

изградњи бунара, печатиранo и потписано од стране Инвеститора;  

- фотокопија обраде података спроведеног теста црпљења након изградње бунара 

из Техничке документације о изградњи бунара, печатиранo и потписано од 

стране Инвеститора;  

- фотокопија геофизичког каротажа бушотине, печатиранo и потписано од стране 

Инвеститора; 

- изјава крајњег корисника о вредности специфичне издашности; 

 

Напомена : услов за прихватање доказа је да су бунари изведени у терену са истим или 

сличним геолошко/хидрогеолошким карактеристикама и да је вредност средње 

специфичне издашности бунара ≥ 4 l/s/m'. 

 

Начин доказивања за систем квалитета :  

- копије сертификата тражених ИСО стандарда; 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 

5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 

који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

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. 

 

Понуђач није у обавези да доставља доказе тражене конкурсном документацијом уколико је податак 

који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлежног органа и уколико се понуђач 

позове на ту интернет страницу. 

 

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

документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим 

уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 

приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 

судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 

начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, Бранка Радичевића бр. 

2, 22300 Стара Пазова са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Извођење радова на 

изградњи бунара у насељу Белегиш Б-4А,  ЈН бр. 1.3.4/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.05.2019. године до 10,00 часова. 

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

    

Понуда мора да садржи: 

 

- Доказ за испуњеност обавезних и додатних услова у складу са упутствима за испуњеност 

обавезних и додатних услова у конкурсној документацији. 

- Образац понуде 

- Образац структуре цене 

- Модел уговора 

- Образац изјаве о независној понуди 

- Образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75.став 2. 

- Образац изјаве о техничком капацитету 

- Образац изјаве о кадровском капацитету 

- Образац изјаве о референтној листи 

- Средство финансијског обезбеђења : 

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – банкарска гаранција 

2. Писмо о намерама пословне банке понуђача за издавање гаранције за добро извршење посла 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 

који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. 

Бранка Радичевића бр. 2, 22300 Стара Пазова, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, Бранка 

Радичевића бр. 2, 22300 Стара Пазова са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Извођење 

радова на изградњи бунара у насељу Белегиш Б-4А,  ЈН бр 1.3.4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 „Допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на изградњи бунара у насељу Белегиш 

Б-4А, ЈН бр. 1.3.4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на изградњи бунара у насељу Белегиш 

Б-4А, ЈН бр. 1.3.4/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на изградњи бунара у насељу 

Белегиш Б-4А, ЈН бр. 1.3.4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

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 V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 

испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем 

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 

конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 

име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

 У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  

(„Службени гласник РС“  бр.119/2012), Наручилац ће плаћање обавеза по уговору о јавној набавци 

вршити по испостављеним привременим месечним и окончаној ситуацији, у року до 45 дана од дана 

њеног испостављања. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

9.2. Захтев у погледу рока извођења радова: 

Понуђач треба да понуди примерен рок за извођење/завршетак радова. (Минимални рок за извођење 

радова је до 30 радних дана од дана увођења у посао). Рок за извођења радова почиње од дана 

увођења у посао. 

Наручилац напомиње да непоштовање уговорених рокова повлачи са собом наплату уговорне казне, 

активирање средства обезбеђења или раскид уговора на штету Извођача, што је наведено у Моделу 

уговора који је саставни део ове конкурсне документације. 

 

9.3. Захтев у погледу гарантног рока 

Понуђач мора обезбедити гаранцију за изведене радове у дужини од минимум 2 (две) године 

рачунајући од дана добијања позитивног мишљења Комисије за технички преглед изведених радова 

(осим у случају да за поједине радове није предвиђен дужи рок). За уграђену опрему Извођач 

обезбеђује гаранцију произвођача те опреме. 

Гаранција подразумева обавезу Извођача да о свом трошку отклони све недостатке на изграђеном 

објекту који су настали због тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета 

изведених радова и уграђеног материјала. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

Напомена: 

Понуђач је дужан да изврши обилазак локације за извођење радова као и увид у пројекат за извођење 

истих. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију Понуђач може 

извршити на лицу места дана 22.04.2019. године од 08.00-10.00 часова, контакт особа Владимир 

Киковић. Понуђач је у обавези да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове увидом у 

пројектну документацију, како касније не би дошло до непредвиђених и накнадних радова. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова сачињава се записник који се потписује од стране 

Понуђача и овлашћеног предтавника Наручиоца. Достављање обострано потписаног записника о 

обиласку локације за извођење радова представља саставни део конкурсне документације. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
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Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 

СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

I Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

 
А) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – банкарску гаранцију,са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде и роком важности 30 дана од 

дана јавног отварања понуда, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Наручилац ће 

уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде, дату уз понуду уколико: понуђач 

након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 

коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је 

додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са 

захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима 

није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Б) Писмо о намерама пословне банке понуђача за издавање банкарске гаранције за 

добро извршење посла да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 15 

дана од дана закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

износу од 10% од укупне вредности понуде (без ПДВ-а). 

 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију и писмо о намерама пословне 

банке понуђача за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

 
 
II   Само изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави: 

 

А) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – Изабрани понуђач се 

обавезује да у тренутку закључења уговора, односно најкасније у року од 15 дана од 

дана закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
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коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за доброизвршење посла мора да се 

продужи. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршио своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Б) Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – 

бланко сопствена меница, која 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 понуде 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. 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда 

наручиоцу меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од гарантног рока. 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail 

javnenabavke@vodovodpazova.rs или факсом на број 022/310-645 тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1.3.4/2019“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

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

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева 

од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 

а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 

да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 

код његовог подизвођача.  
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

неприхватљиву.  

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има 

негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 

таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% 

из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 

са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се 

за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције 

за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Критеријум за оцењивање понуда је: Најнижа понуђена цена. 
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који je понудио крaћи рок извођења радова. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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 немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време поднишења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI 

конкурсне документације). 

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 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 Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

javnenabavke@vodovodpazova.rs, факсом на број 022/310-645 или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

mailto:javnenabavke@vodovodpazova.rs
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 

дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 

стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став2. ЗЈН-а указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења 

захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109 Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете упоступку 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. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара 

(број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈН – 1.3.4/2019, 

сврха: такса за ЗПП, ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, ЈН – 1.3.4/2019: Буџет 

Републике Србије). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 – 167. Закона. 

 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Извођење радова на 

изградњи бунара у насељу Белегиш Б-4А –  ЈН број 1.3.4/2019 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

    Назив понуђача: 

 

 

 

 

    Адреса понуђача: 

 

 

 

 

    Матични број понуђача: 

 

 

 

 

    Порески идентификациони број понуђача 

    (ПИБ): 

 

 

    Име особе за контакт: 

 

 

 

 

    Електронска адреса понуђача (e-mail): 

    

 

    Телефон: 

 

 

 

 

    Телефакс: 

 

 

 

 

    Број рачуна понуђача и назив банке: 

   

 

 

 

    Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

     1)  

    Назив подизвођача: 
 

1 

 

 

    Адреса: 
 

 

 

 

    Матични број: 
 

 

 

 

    Порески идентификациони број: 
 

  

    Име особе за контакт: 
 

  

    Проценат укупне вредности набавке који 

    ће и  звршити подизвођач: 

 

  

    Део предмета набавке који ће  

     извршити подизвођач: 

 

 

     2) 

 

     Назив подизвођача: 
 

 

 

 

    Адреса: 
 

 

 

    

    Матични број: 
 

 

 

    

    Порески идентификациони број: 
 

  

    Име особе за контакт: 
 

  

    Проценат укупне вредности набавке који 

    ће и  звршити подизвођач: 

 

  

    Део предмета набавке који ће  

    извршити      подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, 

а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

    1) 

 

    Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

    Адреса: 
 

 

 

 

    Матични број: 
 

 

 

 

    Порески идентификациони број: 
 

  

    Име особе за контакт: 
 

 

     2) 

 

    Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

    Адреса: 
 

 

 

 

    Матични број: 
 

 

 

 

    Порески идентификациони број: 
 

  

    Име особе за контакт: 
 

 

     3) 

 

   Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

    Адреса: 
 

 

 

   

    Матични број: 
 

 

 

 

    Порески идентификациони број: 
 

  

    Име особе за контакт: 
 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Извођење радова на изградњи бунара у насељу 

Белегиш Б-4А 

 

 

     Укупна цена без ПДВ-а : 

 

 

 

 

     ПДВ: 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом : 

 

 

 

     Рок и начин плаћања: (по испостављеним привременим 

месечним и окончаној ситуацији, у року до 45 дана) 

 ) 

 

 

 

    Рок  радова: 30 радних дана од дана увођења у посао  

 

 

    Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

Гарантни рок:  2 године 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

         М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

1. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ј.п. Стара Пазова,  Бранка Радичевића бр. 2, т.р.бр:  

340-3889-97,  ПИБ  100536726, м.бр:08591130, које заступа  директор предузећа Милош Грковић, 

( у даљем  тексту овог Уговора : Наручилац) 

 

и 

 

2.  __________________________ из ____________, улица __________________, 

м.бр________ПИБ:_______________бр.т.рач:__________________код__________банке 

које заступа директор ______________________ , (у даљем тексту: Извођач) 

 

Подизвођач : 

 

_____________________________ из ________________, ул._______________, 

ПИБ:________________, М.бр:__________, Бр.Т.рач:_________________код _________банке, кога 

заступа директор_______________________ 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће вршити подизвођач:______% 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:________________________________ 

 

( Попуњава Понуђач уколико подноси понуду са подизвођачем ) 

Учесници у заједничкој понуди ______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је :  УГОВОРНЕ  СТРАНЕ 

  

 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи бунара у насељу Белегиш Б-4А. 

 

Члан 2. 

Овим Уговором Наручилац додељује Извођачу извођење радова из јавне набавке ЈН 1.3.4/2019, а 

Извођач се обавезује да својом опремом, материјалом и стручним особљем изведе радове из 

предмета Уговора, у свему према усвојеној понуди Извођача бр.__________од 

________________2019.године, која је код Наручиоца заведена под бројем 

______________од_____________ 2019.године (у даљем тексту: понуда Извођача) и техничкој 

документацији Наручиоца, које чине саставни део овог Уговора. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

Уговорне стране заједнички утврђују да укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи 

_________________________________________динара без ПДВ-а 

 

(словима:________________________________________________________динара) 

 

односно износ од ____________________________________ са ПДВ-ом 
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(словима:_________________________________________________________динара) 

 

Стварна вредност радова утврдиће се на основу стварно изведених количина радова оверених у 

грађевинској књизи од стране надзорног органа Наручиоца и јединичних цена из Понуде 

Извођача. 

 

Члан 4. 

Обрачун изведених радова вршиће се на основу испостављених привремених месечних и окончане 

ситуације. Извођач се обавезује да привремене месечне и окончану ситуацију испостави на основу 

количина радова оверених у грађевинској књизи од стране надзорног органа Наручиоца и 

јединичних цена из понуде Извођача. 

 

Наручилац се обавезује да оверу ситуација изврши у року од 7 (седам) дана од дана испостављања 

истих. 

 

Наручилац се обавезује да вредност радова на основу оверених привремених и окончане ситуације 

плати у року и на начин утврђен чланом 5. овог Уговора. 

 

Члан 5. 

 

Плаћање изведених радова вршиће се по испостављеним привременим месечним и окончаној 

ситуацији у року до 45 дана од дана њеног испостављања. 

 

Наручилац ће своје обавезе извршавати уплатом на текући рачун Извођача 

број_______________код_______________________________банке. 

 

Наручилац може да оспори износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине 

изведених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и сл. О разлозима 

оспоравања и оспореном износу радова наручилац је дужан да обавести извођача у року од пет 

дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести извођача 

о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове. 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА 

 

Члан 6. 

 

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе у року од ____________ дана од 

дана увођења у посао, у складу са динамичким планом извођења радова, који је саставни део овог 

уговора. 

 

Даном увођења у посао сматраће се дан када Наручилац: 

 

- Преда Извођачу грађевинску дозволу за изградњу објеката који су предмет овог Уговора; 

- Преда Извођачу техничку документацију за извођење радова по овом Уговору; 

- Изврши пријаву радова. 

 

Дан увођења у посао и почетак радова констатоваће се у грађевинском дневнику. 

 

Члан 7. 

 

Извођач има право на продужење рока грађења из члана 6. овог Уговора у случају: 
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- Природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за 

годишње доба и за место на коме се радови изводе); 

- Мере предвиђене актима надлежних органа; 

- Услови за извођење радова који нису предвиђени техничком документацијом; 

- Закашњење са увођењем извођача у посао; 

- Ако је извођач поступцима наручиоца спречен да изводи радове; 

- Непредвиђених радова за које извођач приликом закључења уговора није знао нити је могао 

знати да се морају извести; 

- Вишкова радова преко 10% (десет процената) од уговорених количина радова. 

 

ВИШКОВИ РАДОВА 

 

Члан 8. 

 

Код извођења вишкова радова, Извођач је дужан да код истих поступа у складу са чланом 18. 

Посебних узанси о грађењу. 

 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

 

Члан 9. 

 

У случају додатних радова, уколико се испуне остали услови из члана 36. став 1. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама, Наручилац има право да покрене преговарачки поступак без објављивања 

јавног позива са Извођачем. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 10. 

 

Уколико Извођач радова, у уговореном року, не заврши уговорене радове својом кривицом, дужан 

је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки радни дан закашњења у висини од 0,2% (два 

промила) од укупно уговорене цене, с тим да уговорна казна не може прећи износ од 5% (пет 

процената) укупно уговорене цене радова. 

Наручилац ће пратити динамику извршења радова и уколико неоправдано кашњење извођача у 

односу на динамички план пређе 25 радних дана, истог дана ће поступити у складу са чланом 18. 

тачка 1. став 2. овог уговора. 

Наручилац ће путем надзора пратити динамику извођења радова и ако установи да Извођач 

неоправдано касни више од 30 (тридесет) радних дана у односу на усвојену динамику, стиче право 

једностраног раскида Уговора и увођења другог Извођача у посао. 

Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не искључује обавезу 

плаћања уговорне казне. 

Члан 11. 
 

Ако је Наручилац због кашњења Извођача у извођењу и предаји изведених радова претрпео штету 

која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, 

односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

 

Члан 12. 

 

Извођач се обавезује: 

 

- Да пре почетка извођења радова потпише главни пројекат; 

- Да пре почетка радова достави Наручиоцу решење о именовању одговорних извођача радова 

за све групације радова са лиценцама инжењерске коморе и потврдама о важењу истих; 

- Да све радове из предмета уговора изведе савесно, квалитетно и у складу са постојећом 

документацијом, датим техничким условима као и важећим прописима, стандардима, 

нормативима и нормама квалитета за ову врсту радова; 

- Да организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење 

несметаног саобраћаја и заштита околине за све време трајања извођења радова; 

- Да приликом извођења радова спроводи све законски прописане мере заштите на раду и 

благовремено преузима мере за безбедност грађана, суседних објеката и околине; 

- Да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација 

и опреме; 

- Да уредно води грађевински дневник и благовремено доставља грађевинску књигу надзорном 

органу на потпис; 

- Да устроји књигу инспекције; 

- Да се придржава динамичког плана извођења уговора и уговореног рока за извођење радова; 

- Да плати уговорну казну, сагласно овом Уговору; 

- Да омогући наручиоцу радова да врши надзор и да поступа по оправданим примедбама и 

захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене 

примедбе и то на сопствени трошак. Оправданим примедбама сматрају се примедбе у циљу 

испуњавања уговорних обавеза; 

- Да преузме обавезу заштите обустављених радова ако до њих дође; 

- Да изврши осигурање градилишта код регистроване осигуравајуће организације. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 13. 

Наручилац се обавезује: 

 

- Да Извођачу омогући несметано и континуирано извођење радова по овом Уговору; 

- Да пре почетка радова достави Извођачу Решење о именовању Надзорних органа; 

- Да преда Извођачу главни пројекат за потребе изградње предметних објеката и грађевинску 

дозволу; 

- Да плаћање радова изврши у складу са овим Уговором. 

 

Члан 14. 

 

Наручилац има право да на основу писменог извештаја надзорног органа, у коме је констатовано 

да квалитет радова, уређаја, опреме и постројења није у складу са техничким прописима, 

односно овим Уговором, прекине извођење радова на штету Извођача. 

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД РАДОВА 

Члан 15. 

 

Извођач се обавезује да писмено обавести Наручиоца да су радови који чине предмет овог 

уговора, завршени и спремни за технички преглед. 
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Наручилац је дужан да након пријема обавештења да су радови завршени, у року од 7 (седам) 

дана поднесе захтев за технички преглед изведених радова. 

 

Извођач је дужан да поступи по примедбама Комисије за технички преглед објекта, а које се 

односе на радове који чине предмет овог Уговора. 

 

Члан 16. 

 

Примопредаја објекта и коначан обрачун изведених радова извршиће се најкасније у року од 10 

(десет) дана након добијеног позитивног мишљења Комисије за технички преглед изведених 

радова. 

 

Примопредаја објекта и коначан обрачун изведених радова вршиће се од стране заједничке 

комисије уговорних страна и сачинити записник о коначном обрачуну који ће потписати 

представници обе уговорне стране. 

 

Трошкове рада комисије за примопредају и коначан обрачун сноси свака уговорна страна за своје 

представнике. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 17. 

 

Извођач даје гаранцију за изведене радове од 24 (двадесетчетири) месеца од дана добијања 

позитивног мишљења Комисије за технички преглед изведених радова. 

 

За уграђену опрему и материјал важе гаранције произвођача истих. 

 

Извођач је дужан да у гарантном року, на писмени захтев Наручиоца, отклони о свом трошку све 

недостатке који су настали због неквалитетног рада, као и неодговарајућег квалитета опреме за 

ту намену. 

 

Извођач није дужан о свом трошку отклонити недостатке који су последица нестручног руковања 

или ненаменске употребе у гарантном року. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 18. 

 

Извођач се обавезује да по потпису овог Уговора достави: 

 

1. У року од 15 (петнаест) календарских дана од дана потписивања уговора, банкарску гаранцију 

за добро извршење посла у износу од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, без приговора и 

наплативу на први позив. 

Извођач и Наручилац су сагласни да Наручилац активира гаранцију из тачке 1. овог члана, у 

случају да Извођач неоправдано касни са извршењем предметних радова дуже од 25 

(двадесетпет) радних дана у односу на уговорену динамику извођења радова. 

Уколико не наступе околности предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац је дужан да 

без одлагања, Извођачу врати банкарску гаранцију. 
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2. меницу, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у тренутку 

примопредаје предмета уговора. 

Извођач и Наручилац су сагласни да Наручилац може активирати меницу уколико наступе 

околности предвиђене чланом 17. овог Уговора. Наручилац је по истеку гарантног рока дужан 

меницу вратити Извођачу. 

 

Члан 19. 

 

Уколико Извођач у гарантном року, на основу писменог захтева Наручиоца за отклањање 

недостатака у року од 15 (петнаест) календарских дана не отпочне са радовима, Наручилац има 

право да ангажује треће лице на терет Извођача. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 
 

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима и Посебних узанси о грађењу. 

 

Члан 21. 
 

Уколико у току реализације уговора настану евентуални спорови, уговорне стране су сагласне да 

их решавају споразумно, а спорове које не буду могле решити споразумно, решаваће Привредни 

суд у Сремској Митровици. 

 

Члан 22. 

 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваког уговарача. 

 

 

У Г О В О Р Н Е      С Т Р А Н Е : 

 

 

 

ЗА       ЗА ИЗВОЂАЧА:  ЗА         ЗА НАРУЧИОЦА: 

 

________________________    ______________________________ 

Директор,Милош Грковић 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

    УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА  

    ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан 

да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке радова – Извођење радова на изградњи бунара у насељу Белегиш Б-4А, бр 1.3.4/2019, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Извођење 

радова на изградњи бунара у насељу Белегиш Б-4А, бр. 1.3.4/2019, поштовао је обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да поседујемо следећи 

технички капацитет (механизацију и опрему): 

 

Редни 

број 

Назив механизације 

или опреме 

Ознака и тип Ком Напомена 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Напомена: У случају више података образац фотокопирати. 

 

 

___________________________                                                  _____________________________ 

 Датум потпис одговорног лица 

М.П. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да поседујемо довољан 

кадровски капацитет за извођење радова који су предмет ове јавне набавке и то: 

 

Редни број Име и презиме 
Степен стручне 

спреме 
Звање Бр. лиценце 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Укупан број запослених по 

било ком основу 

 

 

________________________                   М.П.                          ______________________ 

                  Датум Потпис одговорног лица 

Напомена: У случају више података образац фотокопирати. 

                   Понуђач уноси податке о запосленим лицима техничке струке са   

                   одговоарајућом лиценцом и број укупно запослених лица по било ком  

                   основу. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо у 

последњих 5 година од дана објављивања позива за подношење понуда извели радове 

на изградњи најмање 2 бунара реверсном методом бушења у вредности минимум 

13.000.000,00 (тринаестмилионадинара) динара без ПДВ-а и то:  

 

Редни број Локација и 

објекта 

Вредност 

радова 

Инвеститор Број уговора 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Укупно*  

 

 

 

_______________________                         М.П.                           ____________________ 

               Датум       Потпис одговорног лица 

 

Напомена: У случају више података образац фотокопирати  

                  * Укупан износ изведених радова у динарима без ПДВ-а 
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XIV  ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

 

Сачињен дана ______________ 2019. Године, на локацији извођења радова, између 

овлашћеног лица понуђача  

________________________________________________ (назив и адреса понуђача) 

___________________________________ (име и презиме овлашћеног лица понуђача) 

ЈМБГ: _____________________________ 

и __________________________________ (име и презиме овлашћеног лица Наручиоца) 

 

Констатује се да је овлашћено лице понуђача извршило обилазак локације извођења 

радова код Наручиоца у насељу Белегиш Б-4А, на адреси _________________________ 

у времену од 08.00 до 10.00 часова. 

 

По извршеном обиласку локације извођења радова, а на основу овог записника, 

понуђач изјављује да је у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе по 

основу јавне набавке број 1.3.4/2019. 

 

 

 

Место и датум: 

Стара Пазова, ____________ 2019. Године 

 

 

 

 

 

                                                                                        Овлашћено лице Понуђача: 

                                                                                        ______________________________ 

                                                                                        (печат Понуђача) 

 

                                                                                        Овлашћено лице Наручиоца: 

                                                                                        _______________________________ 

                                                                                        (печат Наручиоца) 


