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ПРЕДМЕТ: НАБАВКА РАДОВА 

ИЗГРАДЊА БУНАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 
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На основу чл. 124a. чл. 117. у вези са чланом 118. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ бр. 124/2012 14/2015 и 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 и 41/2019), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 1.3.1/2020, деловодни број 1710 од 20.02.2020. године и Решења о 
образовању комисије број 1711 од 20.02.2020. године, за спровођење поступка јавне набавке 
радова – Изградња бунара на територији општине Стара Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту 
ЈКП „Водовод и канализација“ Стара Пазова),  припремљена је:  
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈНМВ БР. 1.3.1/2020 

 

за јавну набавку мале вредности 

        Набавка радова – Изградња бунара на територији општине Стара Пазова 

        (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и канализација“ Стара Пазова) 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

Општи подаци о јавној набавци 3 
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Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. И члана 76. Закона о 
јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

21-24 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 25-35 

Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  36 

Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН  37 

Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН 38 

Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН 39 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ   
 

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова 22300, ул. Бранка Радичевића бр.2, МБ: 
08591130, ПИБ:100536726, текући рачун бр. 340-3889-97 отворен код Ерсте банке а.д. Нови Сад, 

интернет адреса: www.vodovodpazova.rs. 

 

2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Јавна набавка бр. 1.3.1/2020 спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, на 

основу члана 124а. и члана 117. у вези са чланом 118. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 

3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке су радови – Изградња бунара на територији општине Стара 
Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и канализација“ Стара Пазова). 
 

4. ЦИЉ ПОСТУПКА 

 

            Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. КОНТАКТ ОСОБА: 
             

            Сандра Војводић Великић 

 

Фах: 022/310-645 

e-mail: javnenabavke@vodovodpazova.rs 

 

Сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

 

 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ   
            РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

 

Јавна набавка мале вредности броj 1.3.1/2020 „Набавка радова – Изградња бунара на 
територији општине Стара Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и 
канализација“ Стара Пазова)“. 
 

Назив и ознака из општег речника набавке:  
45262220 – Бушење бунара за воду. 

 

2. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

 

OBJEKAT: BUNAR B-1 NA IZVORIŠTU JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" STARA PAZOVA 

MESTO GRADNJE: IZVORIŠTE JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" STARA PAZOVA 

I DEO: BUŠENJE BUNARA B-1 

R.B. OPIS J. Mere Kol. Jed. Cena Iznos 

  
    

  

  I PRIPREMNI RADOVI: 
   

  

  
    

  

1. Za pripremno-završne radove paušalno       

2. 
Za transport i postavljanje garniture i 
opreme za bušenje paušalno 

 
    

  UKUPNO I FAZA:         

  II FAZA-IZRADA REVERSNOG ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG BUNARA B-1: 

1. Bušenje istraţne bušotine od površine 
terena do dubine 120 m prečnikom Ø 190 

mm mašinskom garniturom, uz 
korišćenje vode kao fluida za bušenje sa 
uzimanjem uzoraka i kartiranjem jezgra m' 120,00     

2. 
Geoelektrična karptaţna merenja u 
bušotini m' 120,00     

3. Iskop kompenzacionh bazena-ukupna 
zapremnina bazena treba da iznosi min 
90 m3. Proširivanje istraţne bušotine od 
0,0-120,0 m prečnikom Ø 820 mm, 
mašinskom garniturom, reversnom 
metodom uz korišćenje vode kao fliuda 
za bušenje sa povremenim 
uzorkovanjem semple  

m' 120,00     

4. Nabavka, transport i ugradnja PVC 
taloţika u intervalu 118-113 m, prečnika  
Ø 315 mm, debljine odnosno ukupne 
duţine 5 m taloţnika 

m' 5,00     

  Filterska PVC kontrukcija Ø 315 mm 
ukupne duţine 20,4 mfiltera, obavijena 
sitom otvora 0,4 mm i pocinkovanom 
ţicom 

m' 20,40     

  Nabavka, transport i ugradnja 
mešufilterske cevi Ø 315 mm, ukupne 
duţine 4,50 m 

m' 4,50     

  Nabavka, transport i ugradnja 
eksploatacione kolone u intervalu 88,10-
+0,5 m ukupne duţine 88,60 m, prećnika 
Ø 315 mm 

m' 88,60     
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  Nabavka, transport i ugradnja 
centralizera Ø 315/820 mm 

kom. 4,00     

5. Nabavka, transport i ugradnja šljunčanog 
zasipa prečnika 1-3 mm u intervalu 120-
74 m, odnsno ukupn e duţine 46 m 

m' 46,00     

6. Nabavka, transport i ugrdanja tampona 
od prefabrikovne sušene gline sa 
svojstvima bubrenja, u intervalu 74-69 m, 
ukupno 5 m 

m' 5,00     

  Nabavka, transport i ugradnja materijala 
iz pozajmišta u meĎuprostor od 69-0,0 
m, ukupno 69,0 m 

m' 69,00     

7. Za ispiranje i razradu bunara, ukupno 24 
h, po ceni od 8000 din/času 

h 24,00     

8. Za testiranje bunara, izvoĎenje i detaljan 
stručni nadzor kod izvoĎenje testa 
crpenja potapajućom pumpom u trajanju 
od 3 sniţenja po 8 h 

h 24,00     

9. Ispitivanje kvaliteta vode u bunaru (jedna 
kompletna hemijska analiza V obima), 
odnosno ukupno 1 kompletna hemijska 
analiza 

kom. 1,00     

10. Izrada i postavljanje betonskog bloka, po 
ceni od 10000 din/bet.bloku 

kom. 1,00     

  Nabavka i postavljanje bunarske kape sa 
mehanizmom za zaključavanje 

kom. 1,00     

  UKUPNO II FAZA:         

  UKUPNO FAZA I+II:         

II DEO: BUNARSKI ŠAHT - GRAĐEVINSKI RADOVI 
R.B. OPIS J. Mere Kol. Jed. Cena Iznos 
1. GEODETSKI RADOVI         

1.1. ISKOLČAVANJE OBJEKTA 
Iskolčavanje objekta i postavljanje stalnih 
horizontalnih i vertikalnih tačaka. 

 
      

  Obračun se vrši paušalno za sav potreban 
rad i materijal. paušalno       

  UKUPNO GEODETSKI RADOVI:         
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2. ZEMLJANI RADOVI         

2.1. RUČNI ISKOP 
Ručni iskop za izradu betonskog šahta u 
zemlji II i III kategorije. Iskopanu zemlju 
odbacivati na 2 metra od iskopa. Pri pojavi 
podzemne vode predviĎeno je njeno 
sniţavanje i crpljenje, što se ne iskazuje u 
ovoj stavci već kao naknadni radovi. Pri 
iskopu voditi računa o podzemnim 
instalacijama koje se eventualno nalaze na 
mestu iskopa. Ukoliko se na njih naiĎe 
potrebno ih je obezbediti i obavesetiti 
vlasnika instalacija.                                              
Cenom pozicije obuhvaćeni su svi potrebni 
radovi i troškovi vezani za obeleţavanje 
iskopa znacima upozorenja i obeleţavanje, 
te odrţavanje rova do kompletnog izvršenja 
radova.                                                   

    

  

  
  4,85*5,75*2,55         
  Obračun se vrši po m3 iskopa za sav rad i 

potreban materijal.  
m

3
  71,12     

2.2. NABIJANJE POSTELJICE 
Nabijanje tla, dna iskopa, mehaničkim 
putem, sa nabijanjem do propisne zbijenosti 
i fino planiranje dna.                                            

        
  3,95*3,05         
  Obračun se vrši po m2 nabijenog tla. m

2
  12,05     

2.3. TAMPON SLOJ ŠLJUNKA 
Nabavka, transport i izrada tamponskog 
sloja od šljunka debljine d=10cm, prirodne 
granulacije. Jediničnom cenom obuhvaćeno 
je i nasipanje, razastiranje i nabijanje do 
potrebne zbijenosti.                                          

        
  3,95*3,05*0,10         
  Obračun se vrši po m3 u zbijenom stanju. m

3
  1,21     

2.4. VIŠAK ZEMLJE IZ ISKOPA 
Utovar, transport i razastiranje viška 
zemljanog materijala iz iskopa na deponiju 
koju odredi nadzorni organ.   

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

        
  Obračun se vrši po m3 gotovog posla. 

m
3
  71,12     

2.5. ZATRPAVANJE ROVA PESKOM 
Zatrpavanje rova peskom se vrši do kote 
obliţnjeg terena. Nasipanje rova vršiti 
peskom u slojevima od 20-30 cm uz 
istovremeno kvašenje i nabijanje. Po 
izvršenom zatrpavanju rova izvršiti 
ispitivanje nosivosti. 
Zbijenost ispune rova treba da iznosi 98% 
od max. laboratorijske zbijenosti po 
standardnom "Proktor"-ovom postupku 
(shodno JUS-4 UB1.016). 
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  2,65*3,55*2,55         
  Obračun se vrši po m3 gotovog posla za 

sav potreban rad i materijal. m
3
  23,99     

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:         

3. BETONSKI RADOVI         

3.1. TAMPON BETON 
Betoniranje tampona od nabijenog betona 
MB20, debljine d=10 cm. Tampon betonirati 
na pripremljenu posteljicu od šljunka.  

        
  3,75*2,85*0,1         
  Obračun se vrši po m3 za sav potreban rad 

i matrerijal. m
3
  1,07     

3.2. AB ZIDOVI 
Betoniranje AB zidova šahta betonom MB 
30, sa dodatkom aditiva za 
vodonepropusnost u svemu prema 
tehničkim uslovima i uputstvu proizvoĎača 
aditiva.  

        
  (3,3*2,0*2,0)*0,2+(2,0*2,0*2,0)*0,2         
  Obračun se vrši po m3 ugraĎenog betona 

sa izradom oplate za sav potreban rad i 
materijal. m

3
  4,24     

3.3. DONJA AB PLOČA 
Betoniranje AB donje ploče šahta betonom 
MB 30, debljine d=25cm sa dodatkom za 
vodonepropusnost, u svemu prema 
tehničkim uslovima i uputstvu proizvoĎača 
aditiva.                                              

        
  3,30*2,40*0,25         
  Obračun se vrši po m3 ugraĎenog betona 

sa izradom oplate za sav potreban rad i 
materijal. m

3
  1,98     

3.4. GORNJA AB PLOČA 
Betoniranje AB gornje ploče šahta betonom 
MB 30, debljine d=15cm sa dodatkom za 
vodonepropusnost, u svemu prema 
tehničkim uslovima i uputstvu proizvoĎača 
aditiva.                                              

        
  3,70*2,80*0,15         
  Obračun se vrši po m3 ugraĎenog betona 

sa izradom oplate sa podupiranjem za sav 
potreban rad i materijal. m

3
  1,56     

  UKUPNO BETONSKI RADOVI:         

4. ARMIRAČKI RADOVI         

4.1. ARMATURA 
Nabavka, tarnsport, sečenje i ugradnja 
mreţaste Q armature. 
Obračun se vrši po kg ugraĎene armature 
za sv potreban rad i materijal. 

kg 480,00     

  UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: 
  

    

5. ZIDARSKI RADOVI 
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5.1. ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE 
Zidanje zaštite vertikalne hidroizolacije 
punom opekom, debljine d=12 cm u 
produţenom cementnom malteru u svemu 
prema projektu. 

  
    

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

  
    

  Obraču se vrši po m2 ida za sav potreban 
rad i materijal. m

2
 26,78     

  UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 

  
    

6. IZOLATERSKI RADOVI 

  
    

6.1. HIDROIZOLACIJA 
Izrada horizontalne i vertikalne 
hidroizolacije šahta "KONDOROM". 
Izolaciju izvršiti u svemu prema uputstvu 
proizvoĎača. 

  
    

  2,8*3,7+(3,55*2+2,4*2)*2,25 

  
    

  Obračun se vrši po m2 izraĎene izolacije za 
potreban rad i materijal. m

2
 37,14     

6.2. OBRADA SPOJA 
Obrada spoja betona i cevi bunara trajno 
elastičnim kitom. 

  
    

  Obračun se vrši paušalno za sav potreban 
rad i materijal. paušalno 

 
    

  UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: 

  
    

7. BRAVARSKI RADOVI 

  
    

7.1. POKLOPAC ŠAHTA 
Izrada i ugradnja metalnog poklopca na 
gornjoj ploči šahta. Okvir poklopca izraĎen 
je od U profila 100mm sa poklopcem 
izraĎenim od rebrastog čeličnog lima 
navarenim na šarke. Poklopac ima četiri 
šarke sa navarenim L profilima za 
zaključavanje. Jediničnom cenom 
obuhvaćena je i antikoroziona zaštita, 
bojenje sinteičkom bojom, kao i izrada 
ručke za podizanje poklopca. 
Obračun se vrši po komadu ugraĎenog 
poklopca za sav potreban rad i materijal. 

  
    

 svetli otvor 100x100 cm kom. 1,00     
 svetli otvor 120x100 cm kom. 1,00     

7.2. PENJALICE 
Nabavka, izrada i ugradnja penjalica od 
betonskog čelika f20mm, razvijene širine 
100 cm na svakih 30 cm. U jediničnu cenu 
ulazi i antikoroziona zaštita i bojenje. 

  
    

 Obračun se vrši po komadu ugraĎene 
penjalice za sav potreban rad i materijal. kom. 12,00     
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7.3. VENTILACIJA 
Nabavka, izrada i ugradnja ventilacionih 
cevi od šavnih cevi od crnog čelika sa AKZ 
sa završnim lukom od 180° na vrhu zajedno 

sa zaštitnom mreţicom od sitnih ţivotinja i 
insekata. Jedna ventilaciona cev je ukupne 
duţine 40 cm+luk, dok je druga ukupne 
duţine 210 cm+luk. U jediničnu cenu ulazi i 
antikoroziona zaštita i bojenje, kao i anker 
flanšna za fiksiranje unutar AB ploče. 

  
    

 Obračun se vrši po setu ugraĎene 
ventilacije (jedna kratka + jedna dugačka 
cev) za sav potreban rad i materijal. kpl. 1,00     

 UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: 

  
    

 ZBIRNA REKAPITULACIJA 

  
    

1. GEODETSKI RADOVI 

  
    

2. ZEMLJANI RADOVI 

  
    

3. BETONSKI RADOVI         

4. ARMIRAČKI RADOVI         

5. ZIDARSKI RADOVI         

6. IZOLATERSKI RADOVI         

7. BRAVARSKI RADOVI         

 UKUPNO:         

III DEO: OPREMANJE BUNARA I BUNARSKOG ŠAHTA 

R.B. OPIS J. Mere Kol. Jed. Cena Iznos 

1. OTSECANJE MATIČNE CEVI 
Otsecanje čelične matične cevi prečnika 
Ø323 mm na projektovanu kotu. 
Obračun se vrši po komadu odsečene 
matične cevi za sav potreban rad i 
materijal. kom. 1,00     

2. RADIONIČKI FF KOMAD 
Nabavka materijala, izrada, tarnsport i 
ugradnja radiponičkog FF komada za 
matičnu cev Ø406.4 mm od konstruktivnog 
čelika, ukupone duţine L=300mm. Ovom 
pozicijom obuhvaćena je i potrebna 
antikoroziona zaštita. U jediničnu cenu ulazi 
sav potreban rad i materijal.                                
Obračun se vrši po komadu za sav 
potreban rad i materijal. 

kom. 1,00     

3. GLAVA BUNARA 
Nabavka materijala, izrada i ugradnja glave 
bunaraza matičnu cev Ø400 mm od 
konstruktivnog čelika. Glava bunara se 
satoji: 

        
  1. Slepe prirubnice za matičnu cev Ø400 

mm sa 1x otvorom za cev DN 80 mm, 3 x 
otvorom za cev DN 20 mm (3/4"), otvor za 
uvodnicu za kablove i ventilaciju bunara 

        
  2. Čelična cev DN 80 mm         
  3. Dve prirubnice DN 80 mm, PN 10         
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  4. Tri uvodnice Ø25 mm (1") sa izvodima 

od čeličnih cevi L=20 cm, navarenih sa 
donje strane slepe prirubnice glave bunara, 
sa navojem na završetku 

        
  5. Uvodnicima za kablove         
  Glavu bunara izvesti u svemu prema detalju 

priloţenom u projektu.                    
Obračun se vrši po komadu izraĎene i 
ugraĎene glave bunara za sav potreban rad 
i materijal. 

kom. 1,00     

4. ZAPTIVNI SET 
Nabavka, transport i montaţa zaptivača 
glave bunara i odgovorajućeg kompleta 
vijaka, navrtki i podloški. 
Obračun se vrši po kompletu za sav 
potreban rad i materijal. 

kpl. 1,00     

5. UTOPNA PUMPA 
Nabavka, transport i montaţa pumpnog 
agergata za crpljenje vode iz bunara. Na 
bazi prethodnih proračuna usvaja se 
pumpni agergat sledećih karakteristika: 

        
  - H= 65.00 m         
  - Q= 600 l/min.         
  - P= 9.29 kW         
  - materijal radnog kola: nerĎajući čelik 

AISI904         
  Tačni hidraulički parametri daće se nakon 

testiranja bunara i izrade hidrogeološkog 
izveštaja o izdašnosti bunara.                                         
Obračun se vrši po komadu ugraĎenog 
pumpnog agregata. 

kom. 1,00     

6. POTISNI CEVOVOD UNUTAR 
BUNARSKE KOLONE 
Nabavka materijala, izrada u ugradnja 
potisnih cevi Ø80 mm sa navojnim vezama 
(takvim da ih pumpa prilikom starta zavrće). 
Potisne cevi su duţine 6,00 m. U cenu 
pozicije uračunata je i antikorozina zaštita 
potisnih cevi.  
Obračun se vrši po komadu ugraĎene 
potisne cevi. 

kom. 11,00     

7. EV ZASUN 
Nabavka, transport i ugradnja EV zasuna 
DN 80 sa sertifikatom za upotrebu u pijaćoj 
vodi. U cenu pozicije uračunat je sav spojni 
i zaptivni materijal. 
Obračun se vrši po komadu za sav 
potreban rad i materijal. 

kom. 1,00     
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8. NEPOVRATNI VENTIL 
Nabavka, transport i ugradnja nepovratnog 
ventila tipa klapne DN80 sa sertifikatom za 
upotrebu u pijaćoj vodi. U cenu pozicije 
uračunat je sav spojni i zaptivni materijal. 
Obračun se vrši po komadu za sav 
potreban rad i materijal. 

kom. 1,00     

9. ELEKTROMAGNETNI MERAČ PROTOKA 
Nabavka transport i ugradnja 
elektromagnetnog merača protoka DN80 
mm, PN10 bara za upotrebu u pijaćoj vodi, 
sa tipskim odobrenjem direkcije za mere i 
dragocene metale i ispitanih u skladu sa 
direktivom za merne instrumente 
2004/22/ES (MID). 
Pozicija obuhvata nabavku, transport i 
ugradnju senzorske cevi, transmitera sa 
komunikacionom karticom i pripadajuće 
napojne i signalne kablove, kao i 
povezivanje i probni rad. 
Obračun se vrši po komadu ugraĎenog 
merača protoka za sav potreban rad i 
materijal. 

kom. 1,00     

10. LIVENI FAZONSKI KOMADI 
Nabavka, tarnsport i ugradnja livenih 
fazonskih komada izraĎenih od duktila 
GGG40 ili GGG50, sa odgovarajućom 
epoksidnom zaštitom i sa sertifikatom za 
upotrebu u pijaćoj vodi.                          
Obračun se vrši po komadu ugraĎenog 
fazonskog komada. 

        
  1. OP (T) DN 80/80 kom. 1,00     
  2. FF (SP) DN 80 mm, L=400mm kom. 2,00     
  3. MDK DN 80 mm, L=200 mm kom. 1,00     
  4. FFR DN 100/80, L=200 mm kom. 1,00     

11. RADIONIČKI KOMADI 
Nabavka materijala, izrada, transport i 
montaţa radioničkog FF komada sa jednim 
priključkom od 5/4" i jednim priključkom od 
1/2". Duţina FF komada je L=1000 mm i na 
krajevima ima navarene prirubnice DN 80 
mm, PN10, a na mestu prodora kroz AB zid 
anker flah. Kompletan FF komad se 
premazuje sa AKZ, koja ima sertifikat za 
primenu u vodi za piće. 
Obračun se vrši po komadu ugraĎenog 
radioničkog komada za sav potreban rad i 
materijal. 

kom. 1,00     
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12. IZVOD ZA MANOMETAR I SLAVINU ZA 
UZORKOVANJE 
Nabavka, transport i montaţa kompleta koji 
se sastoji od slavine za uzorkovanje i 
manometra sa propusnim ventilom, sve 
1/2". Komplet se montira na prethodno 
pripremljen izvod. 
Obračun se vrši po ugraĎenom kompletu za 
sav potreban rad i materijal. 

kom. 1,00     

13. POSUDA POD PRITISKOM 
Nabavka, transport i montaţa kompleta koji 
se sastoji od: 
- membranske posude PN16, V=150l pod 
pritiskom sa pripremljenim izvodom za 
priključenje transmitera pritiska na 
priključak boce gde imamo vazduh, 
- poveznog cevovoda od pocinkovanog 
čelika ili PP-R prečnika 5/4", PN10, ukupne 
duţine od L=cca 3000 mm, 
- 2 kolena, 
- holendera i 
- propusnog kuglastog ventila. 
Svi elementi moraju imati sertifikat za 
upotrebu u pijaćoj vodi. Komplet se montira 
na prethodno pripremljen izvod. 
Obračun se vrši po ugraĎenom kompletu za 
sav potreban rad i materijal. 

kpl. 1,00     

14. SENZORSKE CEVI I CEVI ZA 
HLORISANJE 
Nabavka, transport i montaţa HDPE PE-
100, PN10, SDR 17 cevi DN 25 mm (d32 
mm, 1") za ugradnju sondi i za hlorisanje 
bunara. Svaka od senzorskih cevi se na 
jednom kraju završava poluspojkom 
DN25/2", a drugi kraj je slobodan. Duţina 
jedne cevi je 68 m. 
Obračun se vrši po komadu montirane cevi 
za sav potreban rad i materijal. 

kom. 3,00     

15. SET ZA PRIKLJUČENJE HIDRANTSKOG 
CREVA 
Nabavka, transport i montaţa kompleta za 
priključenje hidrantskog creva, koji se 
sastoji od: 
- slepe prirubnice sa navojem DN80/2"; 
- duple niple Ø2" - 2 komada; 
- kulastog propusnog ventila Ø2" i 
- adaptera za priključenje hidrantskog creva 
Ø2". 
Obračun se vrši po kompletu za sav 
potreban rad i materijal. 

kpl. 1,00     
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16. DRENAŢNA PUMPA 
Nabavka, transport i montaţa drenaţne 
pumpe sa pripadajućim napojnim kablom, 
plovkom i cevovodom duţine cca 3 m sa 
nepovratnom klapnom, sledećih osnovnih 
karakteristika: 
- Q=70 l/min; 
- H=4 m; 
- P=0,25 kW; 
- tip motora: monofazni; 
- priključak 5/4" 
Obračun se vrši po kompletu za sav 
potreban rad i materijal. 

kpl. 1,00     

17. FAZONSKI KOMADI OD POLIETILENA 
Nabavka, transport i montaţa HDPE PE-
100 fazonskih komada, za spajanje cevi 
izraĎenih u skladu sa SRPS-EN12201. Svi 
fazonski komadi moraju imati sertifikat za 
upotrebu za vodu za piće. 
Obračun se vrši po ugraĎenom komadu za 
sav potreban rad i materijal. 

        
  Slobodna prirubnica, DN100, d-110mm, 

PN10 kom. 1,00     
  Tuljak - dugi, DN100, d-110mm, PN10 kom. 1,00     

18. PLASTIFICIRANA SAJLA 
Nabavka, transport i montaţa plastificirane 
sajle za osiguranje pumpnog agregata od 
samoodvrtanja i pada u bunar.                         
Obračun se vrši po m' montirane sajle za 
sav potreban rad i materijal. 

m' 70,00     

19. OSLONAC CEVI 
Nabavka materijala, transport i izrada 
oslonca cevi na potisu iz bunara.                      
Obračun se vrši po komadu izraĎenog 
oslonca. 

kom. 1,00     

UKUPNO OPREMA U BUNARU I BUNARSKOM ŠAHTU:     

IV DEO: OGRADA OKO IZVORIŠTA 

R.B. OPIS J. Mere Kol. Jed. Cena Iznos 
1. PRIPREMNI RADOVI         

1.1. OBELEŢAVANjE 
Obeleţavanje i planiranje terena duţ trase 
zaštitne ograde. 
Obračun se vrši po m' za sav potreban rad i 
materijal. 

m 140,00     

  UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:         
2. ZEMLJANI RADOVI         
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2.1. RUČNI ISKOP 
Ručni iskop rupa za temeljne stope 
ogradnih stubova i čeličnih kapijskih 
stubova. Rupe za temeljne stope ogradnih 
stubova su dimenzije 40x40/60cm ima ih 
ukupno 46, a za čelične kapijske stubove 
50x50/90cm ima ih ukupno 3. 
Obračiun se vrši po m3 iskopa za sav rad i 
potreban materijal.  

        
  60*0,4*0,4*0,6+3*0,5*0,5*0,9+0,2*0,2*0,2 m3 6,44     

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:         
3. BETONSKI RADOVI         

3.1. BETONIRANjE TEMELjNIH STOPA 
Betoniranje temeljnih stopa ogradnih i 
kapijskih stubova nabijenim betonom MB30, 
a u svemu prema detaljima iz projekta.            
Obračun se vrši po m3. 

        
  60*0,4*0,4*0,6+3*0,5*0,5*0,9+0,2*0,2*0,2 m3 6,44     

  UKUPNO BETONSKI RADOVI:         
4. OSTALI RADOVI         

4.1. BETONSKI STUBOVI 
Nabavka, transport, i ugradnja ogradnih 
betonskih stubova 10x10 cm, ukupne 
duţine 250 cm. 
Obračun se vrši po komadu ugraĎenog 
stuba. 

kom. 60,00     

4.2. KOSNICI 
Nabavka, transport, i ugradnja betonskih 
kosnika (ukrućenja) betonskih stubova 
10x10 cm, ukupne duţine 250 cm. 
Obračun se vrši po komadu ugraĎenog 
stuba. 

kom. 8,00     

4.3. ČELIČNI KAPIJSKI STUBOVI 
Nabavka, transport, i ugradnja čeličnih 
kapijskih stubova fi108mm, s=3.6 mm 
duţine L=2850mm. U cenu je uračunata 
AKZ i farbanje u boju po izboru Investitora. 
Obračun se vrši po komadu ugraĎenog 
stuba. 

kom. 3,00     

4.4. ZATEZNA POCINKOVANA ŢICA 
Nabavka, tarnsport, i ugradnja jednostruke 
zatezne pocinskovane ţice fi4.6mm. 
Obračun se vrši po m' montirane ţice za 
sav potreban rad i materijal. 

m 280,00     

4.5. ŢIČANO PLETIVO 
Nabavka, tarnsport, i ugradnja 
četvorougaonog pocinkovanog ţičanog 
pletiva, otvor je 80mm. 
Obračun se vrši po m² za sav potreban rad i 
materijal. 

m² 210,00     
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4.6. BODLjIKAVA ŢICA 
Nabavka, tarnsport, i ugradnja bodljikave 
ţice tipa JOWA (BWG12). Ţica se postavlja 
u 2 reda. 
Obračun se vrši po m. 

m 280,00     

4.7. KAPIJA 
Nabavka materijala, izrada, transport, i 
ugradnja kapijskih vrata sa kolski i 
pešačkim delom, širine pešačkih vrata od 
110 cm, a kolskog dela 2x225.5 cm 
izraĎenih od kutijastih profila 40x60x3mm 
sa poprečno navarenim kutijastim profilima 
20x20x2mm na svakih 14.5 cm i kosnicima 
od prethodno pomenutih profila. Jedno krilo 
kolskih vrata je spoljnih dimenzija 
2335x1880 mm, dok je krilo pešačkih vrata 
1880x1072 mm. U vrata ugraditi cilindričnu 
bravu, mogućnost zaključavanja sa 
katancem na minimum 3 mesta i bodljikavu 
ţicu tipa JOWA (BWG12) obmotanu oko 
gornjeg ruba kapijskih krila. Okvirna ukupna 
teţina kapijskih vrata iznosi 170 kg. 
Obračun se vrši po komadu za sav 
potreban rad i materijal, zajedno sa AKZ i 
farbanjem u boju po izboru Investitora. 

kom. 1,00     

  UKUPNO OSTALI RADOVI:         

   

   

  

  REKAPITULACIJA         
1. PRIPREMNI RADOVI         

2. ZEMLJANI RADOVI         

3. BETONSKI RADOVI         

4. OSTALI RADOVI         

  UKUPNO ZAŠTITNA OGRADA         

IV DEO: ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA 

  1. Priključak od OMM do KRO-B-1         

R.B. OPIS J. Mere Kol. Jed. Cena Iznos 

1. Iskop rova dimenzija 0,4x1,1m komplet sa         

  
zatrpavanjem u slojevima od po 20cm uz 
nabijanje         

  nakon polaganja kabla. Obračun po m'. m' 400     

2. Polaganje u već iskopan rov         

  napojnog kabla od OMM do KRO-BS.         

  Polaţe se:         

  PP00/A-Y 4x70 m' 420     

  Upozoravajuća traka m' 400     

  Mehanička zaštita kabla m' 400     

3. Trasiranje pre početka iskopa i snimanje         

  
poloţenog kabla u toku polaganja sa 
unosom         

  
podataka u katastar podzemnih instalacija i 
predaja         

  
podataka nadleţnoj sluţbi Republičkog 
geodetskog         

  zavoda (RGZ) i Investitoru. komplet 1     
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4. 
Isporuka materijala i izrada kabel 
završetaka na         

  
prethodno navedenom kabelu sa 
uvezivanjem u         

  
ormanu i OMM komplet sa isporukom i 
ugradnjom         

  
3x50A gG NV00 osigurača u MBTS 
"Vodovod". komplet 1     

  1. Priključak od OMM do KRO-B-1         

  2. Razvodni ormani KRO-B-1         

1. 
Isporuka i ugradnja komandnog razvodnog 
ormana         

  
KRO-B-1/2019. Metalni orman 800x600x300 
IP66         

  sa 1 plain door sa montaţnom pločom tipa         

  
NSYCRN86300P sa postoljem 100mm, u 
kojem je         

  
smeštena oprema prema jednopolnoj šemi i 
šemi kom. 1     

  
delovanja, a sastoji se od sledećih 
elemenata:   

 
    

  
Vektorski inverter Unidrive M200, AC Drive, 
Size 6, 400V, 3PH, 35A, 15kW; M200-
06400350A10100AB100   1     

  
Greb. prekidač 3p/0-1/63A ugradnja na 
vrata, 22kW IP66; IN8E2337   1     

  
Prenaponska zaštita, TNS Class TII (C) 
20kA 8/20μs IS111340--   1     

  
Tropolni rastavljač za noţaste osigurače 
NV00 Schrack ISA05011--   1     

  Topivi uloţak NV/NH 00tip gG/gL 35A    3     

  Automatski prekidači (osigurači) 16A; C; 1p   1     

  Automatski prekidači (osigurači) 10A; C; 1p   1     

  Automatski prekidači (osigurači) 6A; C; 1p   1     

  Osvetljenje ormana 8W sa prekidačem IP65   1     

  
Modular interface, screw terminal - 2 pole, 8 
A - AC (50/60 Hz) - 230 V - AgNi 
48.52.8.230.0060   1     

  
Modular interface, screw terminal - 2 pole, 8 
A - Sensitive DC - 24 V - AgNi 
48.52.7.024.0050   2     

  Relej za nadzor nivoa tečnosti, 1 preklopni, 
16 A/ 250 V UR5L1021   1     

  
Merna sonda SK1 za nadzor nivoa bez 
kabla URL91010--   3     

  Svetlosno osetljivi relej sa sondom F&F.AZ-
112   1     

  
Grejni otpornik 45W/105°, sa priključnom 
klemom IUK08342   1     

  Termostat za grejač 0-60°C IUK08565--   1     

  Termostat za ventilator 0-60°C IUK08566--   1     

  
Ventilator sa filterom 202x202x87 82 m3/h 
IUKNF3523A   1     

  Izlazni filter 202x202x34 IP54 IUKNE350   1     

  
Monoblock LED 230V-AC zeleni BZ501218-
A   1     

  
Monoblock LED 230V-AC crveni BZ501215-
A   2     
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Instalaciona šuko utičnica na DIN šinu 16A 
BZ325000-A   1     

  
Grebenasti prekidač 1p/20A/1-0-
2/AC21/mont. na vrata ormana IN006120   1     

  
Grebenasti prekidač 3p,In=16A,1-0-2, 
montaţa na vrata ormana IN006320--   1     

  prekidač za vrata ormana ASDSW010   1     

  
Hidrostatična sonda za merenje dubine 0-
10m sa 70m dvoţilnog kabla AWG 22   1     

  Otpornik 15 Ohm, 1W; 0,5%   1     

  Redna stezaljka 70 mm2   5     

  Redna stezaljka 6 mm2   3     

  Redna stezaljka 2,5 mm2   9     

  IK021036-N Sabirnica sa 7 izvoda plava   1     

  IK021037-PE Sabirnica sa 7 izvoda zelena   1     

  
Sabirnice,  uvodnice, POK kanali, redne 
stezaljke,         

  
natpisne pločice, provodnici za oţičenje, 
šemu i         

  
ostali pomoćni materijal potreban za 
kompletiranje         

  
ormana, kompletno isprogramirano i 
pušteno u rad.   1     

            

2. 
Isporuka i ugradnja klem ormana u zaštiti 
IP65 

 
      

  
sa rednim stezaljkama. Orman OBO.T-350 
sa 

 
      

  12 RS 16mm2 i 20 kom RS 4mm2. 
 

      

    kompl. 1     

  2. Razvodni ormani KRO-B-1         

  
3. Instalacija elektromotornog pogona i 
osvetljenja i utičnica         

1. 
Isporuka materijala i polaganje vodova na 
regale, odstojne         

  
obujmice, u zaštitna creva i u prethodno 
iskopan         

  rov. Polaţe se:         

  PP00-Y 3x1,5 m' 35     

  LiY(CY) 2x0,75 m' 20     

  EpN50 1x2,5 m' 200     

  PNK 100 sa poklopcem m' 6     

  rebrasta cev pojačane tvrdoće fi 16mm m' 30     

2. Isporuka i ugradnja sledećih elemenata:         

            

  Schrack LINA000999 + E27 LED 2x9W kom. 1     

            

  

LED refletor 50W IP65 na anker stubu Fe-
Zn 3,5m komplet sa temeljom i privodnim 
cevima za uvod kabla. Komplet. kom. 1     

            

  
3. Instalacija elektromotornog pogona i 
osvetljenja i utičnica         

  
4. Instalacija uzemljenja i 
ekvipotencijalizacije         

1. 
Isporuka i ugradnja u temelj šahta bunara 
tokom         
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betoniranja pocinkovane trake Fe-Zn 25x4 
sa         

  
izradom dva izvoda za PE vod sistema i 
jednog         

  
izvoda za uzemljenje ograde sa 
povezivanjem.         

  Obračun po m'. m' 30     

2. 
Premošćavanje elemenata hidro opreme 
ugradnjom         

  
lepezastih podloški raznih veličina sa strane 
glave         

  
vijka i sa strane matice i nakon toga 
bojenjem         

  crvenom bojom. paušal 1     

  
4. Instalacija uzemljenja i 
ekvipotencijalizacije         

  5. Ostalo         

1. 
Izrada projekta izvedenog stanja i predaja 
Investitoru         

  
u papirnoj u 3 primerka i elekronskoj verziji 
na CD-u. kompl. 1     

2. 
Puštanje u rad opreme sa programiranjem 
ureĎaja kompl. 1     

3. 
Ispitivanje instalacije sa izdavanjem 
zapisnika od         

  
strane lica registrovanog za takvu vrstu 
delatnosti. kompl. 1     

  5. Ostalo         

  REKAPITULACIJA         

  1. Priključak od OMM do KRO-B-1         

  2. Razvodni ormani KRO-B-1         

  
3. Instalacija elektromotornog pogona i 
osvetljenja i utičnica         

  
4. Instalacija uzemljenja i 
ekvipotencijalizacije         

  5. Ostalo         

  UKUPNO:         
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ZBIRNA REKAPITULACIJA  
UKUPNA VREDNOST RADOVA 

  
   

  
OBJEKAT: BUNAR B- NA IZVORIŠTU JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" STARA PAZOVA 

MESTO GRADNJE: IZVORIŠTE JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" STARA PAZOVA 

  
   

  

R E K A P I T U L A C I J A  
  

  

  
   

  

  Opis 
  

Ukupna cena 
  

 
  

   
      

1. BUŠENJE BUNARA     

  

   

  
2. BUNARSKI ŠAHT  

 

  
    

 

  
3. OPREMANJE BUNARA  

 

  
    

 

  
4. OGRADA  

 

  
    

 

  
5. ELEKTRO RADOVI  

 

  

  

 
UKUPNO BEZ PDV-a: 
   

  

 
PDV 20% 
       

  

 
UKUPNO SA PDV: 
       

 

 
                                                                                                ПОНУЂАЧ 

                                                                                            _______________________ 
                                                                                                 печат и потпис 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Обавезни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним 
набавкама су следећи: 
 

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у  одговарајући регистар;  
ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда. 
 

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
 

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:  

1) 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. 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; 

 

ДОКАЗ: Уверење Пореске управе министарства финасија 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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Понуђач који буде изабран као најповољнији дужан је у року од 5 дана од дана добијања 
писменог захтева наручиоца достави оригинал или оверене фотокопије доказа на увид 
наручиоцу.   

 
 

Уколико је  понуђач уписан у Регистар понуђача сагласно чл. 78. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12) уместо захтеваних доказа којима испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке може доставити доказ да је уписан у  регистар понуђача 
Агенције за привредне регистре у писменој форми или може навести интернет страницу на 
којој се може утврдити испуњеност обавезних услова у регистру понуђача Агенције за 
привредне регистре.    
 

 

 

НАПОМЕНА: Како се предметна набавка спроводи у поступку јавне 
набавке мале вредности, сходно одредби чл. 77. ст. 4. Закона о јавним 
набавке, уместо горе наведених доказа, Понуђач испуњеност обавезних 
услова за учешће у предметном поступку, доказује Изјавом која је саставни 

део конкурсне документације. 
 

 

4. Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве који је саставни део конкурсне 
документације.  

Додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним 
набавкама су следећи: 
 

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.); 
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- 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 : 
- 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; 

 
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; 
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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; 
 

 

Понуда која не садржи све тражене доказе биће одбијена као неприхватљива.     
 

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. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 
Поступак се води на српском језику.   
 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, као и попуњени, потписани и оверени сви 

обрасци и прилози из конкурсне документације. 
  

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуда се подноси  у писаном облику, у свему према приложеном упутству, у затвореној коверти 

са назнаком: 

 

„Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.1/2020, Набавка радова, Изградња бунара 
на територији општине Стара Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и 
канализација“ Стара Пазова) – НЕ ОТВАРАТИ'', 

 

личном доставом у просторије дирекције JKП „Водовод и канализација“ ј.п., Стара Пазова, 
Бранка Радичевића бр. 2., или поштом на наведену адресу Наручиоца. На полеђини коверте 
навести назив и адресу понуђача, име и број телефона особе за контакт. 

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. 

Крајњи рок за доставу понуда је 17.03.2020. године до 10,00 часова, без обзира на 
начин доставе. 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 17.03.2020. године у 10,15 часова у 
просторијама дирекције ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, ул. Бранка 
Радичевића бр.2. 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним словима, хемијском оловком, а 
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

 

4. ПАРТИЈЕ 

 

Набавка није обликована по партијама. 

 

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ  
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 
накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Водовод и 
канализација“ ј.п. Стара Пазова 22300, ул. Бранка Радичевића бр.2., са назнаком: 
 

 „Измена понуде за јавну набавку радова - ЈНМВ број 1.3.1/2020, Набавка радова, Изградња 
бунара на територији општине Стара Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и 
канализација“ Стара Пазова) - НЕ ОТВАРАТИ“, или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку  радова - ЈНМВ број 1.3.1/2020, Набавка радова, Изградња 
бунара на територији општине Стара Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и 
канализација“ Стара Пазова) - НЕ ОТВАРАТИ“, или 

 

 „Опозив понуде за јавну набавку радова - ЈНМВ број 1.3.1/2020, Набавка радова, Изградња 
бунара на територији општине Стара Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и 
канализација“ Стара Пазова) - НЕ ОТВАРАТИ“.  

 

На полеђини коверте 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. 
 

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
       Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 

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

       У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

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

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 Од понуђача се захтева да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди  да ли ће 
извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе 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. 
 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним 
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набавкама, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке. 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача.  

Пре доношења Одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 
наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца 
приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно 
добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
 Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
наручиоца.   
  

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач 
из групе понуђача 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 на извршење јавне набвке, а који обавезно садржи податке о: 
 

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

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и  

            6)  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

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

заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набаке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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10. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, КВАЛИТЕТ 

 

10.1. 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, 68/2015, 113/2017 и 91/2019), 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. 

 

10.2. Захтеви 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. 

 

10.3. Захтеви 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. 

 

10.4. 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 13.03.2020. 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. 

 

11. ВАЛУТА И ЦЕНА 

 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а. У цену морају бити урачунати 
сви трошкови, тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове.  
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Промена јединичних цена се не може вршити за време важења уговора о јавној набавци. 

Наручилац задржава право да понуду оцени неприхватљивом уколико је понуђена цена 
превисока односно прелази процењену вредност јавне набавке.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона о јавним набавкама. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 
 

12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда. У случају да понуђач 
наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива. 
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 не може мењати понуду. 
 

13. 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, Република Србија, ул.Саве Машковића 3-5, Београд, 
Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs  Посредством државног органа Пореске 
управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефонима 
органа  или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским 
обавезама које администрирају ови органи; 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштити животне 
средине, ул.Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса www.sepa.gov.rs и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине Република Србија, 
ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.merz.gov.rs 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, ул.Немањина 22-26, 

Београд, Интернет адреса www.minrzs.gov.rs  

 

14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ О 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 

14.1. Сваки понуђач је дужан да уз своју 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 
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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. 

14.2   Само изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави: 
Б) 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 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. 
 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

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

 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 
горњем десном углу да садржи ознаку ``ПОВЕРЉИВО`` у складу са чланом 14. Закона о јавним 
набавкама. 

 Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима  садржане у понуди које је као такве, у 

складу са Законом, понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди и 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума за оцену понуда и рангирање 
понуде. 
 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца или на е-mail адресу 
javnenabavke@vodovodpazova.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 
Додатне информације и појашњења се могу тражити само радним данима и у току радног 
времена Наручиоца од 07,00 до 15,00 часова. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 

(два) дана од дана пријема захтева са додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику путем електронске поште и истовремено ће 
ту информацију објавити на исти начин на који је огласио конкурсну документацију. 
 Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације“ – набавка радова,  Изградња бунара на 
територији општине Стара Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и 
канализација“ Стара Пазова) - ЈНМВ број 1.3.1/2020. 

 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. 
 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 

 Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

 Понуђач је обавезан да у року од два радна дана од дана пријема захтева за објашњења 
понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неодговарајућа.  
 

18.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“. 

 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који je понудио крaћи рок извођења радова. У случају исто понуђеног 
рока извођења радова, као најповољнијљ 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 
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папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба 

 

20. 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 гарантује да 
је ималац права интелектуалне својине.  
 

21. 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. 

 

22. 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 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. 

 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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.  ЗНЈ-
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 5 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. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на 
број ЈНМВ 1.3.1/2020, сврха: такса за ЗПП, ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, 
ЈНМВ 1.3.1/2020 корисник: Буџет Републике Србије). 

Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  167. Закона. 
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23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 (осам) дана, понуђач није 
дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 
 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 Ако је у  случају из члана 113. став 3. Закона о јавним набавкама због методологије доделе 
пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново 
извршити стручну оцену понуда и донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци. 

  Уколико у року за подношење понуда пристигне само 1 (једна) понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама 
закључити уговор са понуђачем у року од 2 (два) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних 
набавки и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 

24. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуде, док је наручилац дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од 
дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 
 

25. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

 

 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред сваке исправке 
стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 
понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. 
 Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин: 
            - уколико постоји разлика у износу који је изражен нумерички и текстуално, износ 
изражен текстуално сматраће се тачним. 
 

26. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама. 
 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
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поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком 
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 

 

27. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) 

године у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен и 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године. 

 

 Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о 
јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 

 Наручилац ће одбити понуду ако: 
 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају да је наручилац исте захтевао 
конкурсном документацијом); 
 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и  

 5) понуда садржи друге недостатке због који није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 

28. ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци је 10 
(десет)  дана од дана јавног отварања понуда. 
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 Након доношења Одлуке о додели оквирног споразума, Наручилац ће објавити напред 
наведену Одлуку на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3 (три) дана 
од дана доношења исте. 
 

            
                      Комисија за јавну набавку: 
 

             Владимир Киковић, председник комисије 

     

                                 Зоран Поповић, члан комисије 

 

            Јарослава Вршка Опавски, члан комисије 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
ЗА УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача) 

Редни 

број 
 

 

ОБРАСЦИ 

 

1. 

 

Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку 
 

 да 
 

 не 

 

2. 

 

Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75 ЗЈН 
 

 да 
 

 не 

 

3. 

 

Изјава подизвођача о испуњености услова из чл. 75 ЗЈН 

 

 да 
 

 не 

 

4. 

Изјава члана групе понуђача о испуњености услова из чл. 75 
ЗЈН 

 

 да 
 

 не 

 

5. 

 

Образац понуде 
 

 да 
 

 не 

 

6. 

 

Модел уговора о јавној набавци 
 

 да 
 

 не 

 

7. 

 

Образац трошкова припреме понуде 
 

 да 
 

 не 

 

8. 

 

Изјава о независној понуди 
  

 да 
 

 не 

 

9. 

Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа 

  

 да 
 

 не 

 

Редни 

број 
 

 

                                             ПРИЛОЗИ 

 

  

 

  

 

1. 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – 

банкарска гаранција 
  

 да 
 

 не 

     

    2. 

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

  

 

 

 

Докази за испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о 
јавним набавкама 

 

да 

 

не 

 

 

Н а п о м е н а: Читко попунити образац и приложити тражена документа. 

 

 

    Датум: ____________            M.П.                 Понуђач: ________________ 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

 Понуђач____________________________________________ у поступку јавне набавке мале 
вредности бр. 1.3.1/2020,  Набавка радова – Изградња бунара на територији општине Стара 
Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и канализација“ Стара Пазова), испуњава 
све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије 

 

 

 

Место: ___________________                            
Датум: ___________________                        М.П.                              Понуђач: 
 

                                                                                                __________________________ 

 
   

НАПОМЕНА: 
 

Изјава мора бити потписана од стрне овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник члана групе понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

 Подизвођач ____________________________________________ у поступку јавне набавке 
мале вредности бр. 1.3.1/2020,  Набавка радова – Изградња бунара на територији општине 
Стара Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и канализација“ Стара Пазова), 
испуњава све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије 

 

 

 

Место: ___________________                            
Датум: ___________________                        М.П.                         Подизвођач: 

 

                                                                                                 ______________________ 

 

 

 

 
НАПОМЕНА:   

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача уколико понуђач понуду подноси 

са подизвођачима. 

 

Изјава мора бити потписана од стрне овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник члана групе понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

 Члан групе понуђача ____________________________________________ у поступку јавне 
набавке мале вредности бр. 1.3.1/2020,  Набавка радова – Изградња бунара на територији 
општине Стара Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и канализација“ Стара 
Пазова), испуњава све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Члан групе понуђача је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
2) Члан групе понуђача и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Члан групе понуђача је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије 

 

 

 

Место: ___________________                            
Датум: ___________________                        М.П.                   Члан групе понуђача: 
 

                                                                                                 ______________________ 

 

 

 

 
НАПОМЕНА:   

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача уколико понуду подноси 

група понуђача. 
 

Изјава мора бити потписана од стрне овлашћеног лица члана групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 

 

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Е-maиl адреса: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

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

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:   

 

 

     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.  

      _____________________________           ________________________________ 
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На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама, наводимо интернет адресе 
надлежних органа са којих можете преузети недостајуће доказе захтеване конкурсном 
документацијом: 

 

________________________________________      ________________________________ 

________________________________________      _________________________________ 

________________________________________      _________________________________ 

________________________________________      _________________________________ 

________________________________________      _________________________________ 

(адреса сајта са кога се могу преузети          (бр.обрасца или прилога) 
 недостајућа документа) 

 

 

Датум: _________________                                                               Потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                М.П.               ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 
 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери модел уговора о јавној 
набавци чиме  потврђује да прихвата све елементе истог.  

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА БРОЈ 
1.3.1/2020  

ИЗГРАДЊА БУНАРА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА (Бунар Б-1 на 

Изворишту ЈКП „Водовод и канализација“ Стара 
Пазова 

 

                                             

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 Изградња бунара на територији општине Стара Пазова. 

 

Члан 2. 
Овим Уговором Наручилац додељује Извођачу извођење радова из јавне набавке ЈН 1.3.1/2020, а Извођач се 
обавезује да својом опремом, материјалом и стручним особљем изведе радове из предмета Уговора, у свему 
према усвојеној понуди Извођача бр.__________од ________________2020.године, која је код Наручиоца 
заведена под бројем ______________од_____________ 2020.године (у даљем тексту: понуда Извођача) и 
техничкој документацији Наручиоца, које чине саставни део овог Уговора. 
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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 

 

(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: 
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- 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: 
- 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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

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: 
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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. 
 

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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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове прибављања средстава обезбеђења. 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 
понуђач_________________________________________________, доставља укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

Редни  

број 

 

Врста трошка 

 

Износ 

 трошкова  у РСД 

 

1. 

  

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

  

                              УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 

 

 

             Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
             Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама). 
            Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

           Уколико понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади 

трошкове припреме понуде. 
 

НАПОМЕНА: 
 

          Достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

     Потпис понуђача 

  

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 
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Место:________________  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

____________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 
 

даје следећу Изјаву: 
 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

       

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности број ЈНМВ бр. 1.3.1/2020, набавка радова – Изградња бунара на 
територији општине Стара Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и 
канализација“ Стара Пазова), поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 

      Потпис понуђача 

  

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 

                                      

Место:________________  

 

Напомена:  
 

У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштуту 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 постпуку јавне набавке може трајати до 2 
(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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Јавна набавка мале вредности број 1.3.1/2020 

 

НАБАВКА РАДОВА– ИЗГРАДЊА БУНАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРА 
ПАЗОВА (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и канализација“ Стара Пазова) 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

 

 

 

 Понуђач ________________________________________, овом изјавом потврђује да је при 

састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Датум:                                            Печат                            Потпис одговорног лица 

 

______________________                                                      _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

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 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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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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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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ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

 

Сачињен дана ______________ 2020. 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 Стара Пазова (Бунар Б-1 на Изворишту ЈКП „Водовод и канализација“ Стара 
Пазова, 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 
1.3.1/2020. 

 

 

 

Место и датум: 
Стара Пазова, ____________ 2020. године 

 

 

 

 

 

                                                                                        Овлашћено лице Понуђача: 
                                                                                        ______________________________ 

                                                                                        (печат Понуђача) 
 

                                                                                        Овлашћено лице Наручиоца: 
                                                                                        _______________________________ 

                                                                                        (печат Наручиоца) 
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 
и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета (``Службени гласник РС``, бр.57/2004, 82/2004), 

 

 

Дужник:_________________________________________, са седиштем у 
______________________, ул.____________________________________, Матични 

број__________________________, ПИБ:_______________________, Текући 

рачун:______________________, код банке:_________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице -  
 

КОРИСНИК: ЈКП „Водовод иканализација“ ј.п. Стара Пазова, ул. Бранка Радичевића бр.2, (у 
даљем тексту: Поверилац), 
 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 
број:____________________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 
___________________динара, на име гаранције за озбиљност понуде. 
 Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без 
протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без 
трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника 
код банака, а у корист Повериоца, а у сврху финансијског обезбеђења по основу Понуде  
достављене у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 1.3.1/2020 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 
рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.  

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника. 
 Рок важења меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде, с тим да 
евентуални продужетак важења понуде има за последицу и продужетак важења менице и 

меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок важења понуде. 
Ово менично писмо – овлашћење,  сачињено  је  у  2 (два)  истоветна   примерка,  од којих 

је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 

                  Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица: 
 

__________________________                        м.п.                 ____________________________ 

 


