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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/15 и 68/2015, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15),
Одлуке о покретању поступка 05 број 4-39 од 14.03.2017. године за јавну набавку број 03- ВВ/2017
и Решења о образовању комисије 05 број 4-40 од 14.03.2017.године за јавну набавку број 03ВВ/2017 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова
„Реконструкција индустријске хале «15.мај-Експортекс» у Лебану I фаза„
ЈН број 03- ВВ/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне
услуге и сл.
Спецификација радова
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Страна
3

4
5
47
52
53
63
73
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Лебане,
Адреса: Ул. Цара Душана бр.116, 16230 Лебане
Интернет страница: www.lebane.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у oтвореном поступку у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 03-ВВ/2017 су радови „Реконструкција индустријске хале «15.мајЕкспортекс» у Лебану I фаза„
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт:Татјана Валтер, Братислав Исламовић, Александар Вићентић
Е - mail адреса: javne_nabavke@lebane.org.rs
Fax: 016/843-083
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Напомена уколико се спроводи резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Напомене уколико се набавка спроводи по партијама.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
9. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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II ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ.

1. Врста, количина и опис радова:
Врста, количина и опис радова који су предмет јавне набавке, детаљно су описани у делу
Спецификација радова са структуром ценe и упутством како да се попуни( предмер и предрачун
радова)- Поглављe III.
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Понуђач је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са важећим прописима,
стандардима и техничким нормативима, који се односе на предметне радове.
Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова у складу са
законским и подзаконским прописима којим се уређује вршење стручног надзора и да поступи по
свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређених од стране наручиоца, на квалитет
изведених радова и уграђеног материјала.
Праћење реализације уговора врши се према динамичком плану и подразумева праћење испуњења
свих уговорених обавеза уговорних страна на начин предвиђен уговором (обим, рок, квалитет,
количина, плаћања, потписивање примопредајног записника и сл.).
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од две године рачунајући од дана
примопредаје радова, осим у случају да је за поједине радове важећим прописима другачије
одређено.
За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од
дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
3. Рок и место извођења радова
Рок за извршење радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао.
Индустријска хала «15.мај-Експортекс» у Лебану.
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III СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА (СТРУКТУРА ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ)
РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА "ЕКСПОРТЕКС" У ЛЕБАНУ
Поз.

1

Опис радова

Јединица
мере

2

3

Количина

Јединична
Укупна цена без
цена без ПДВ-а ПДВ-а

4

5

6 (4X5)

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
Машинско сечење хоризонталних АБ
серклажа на спојевима са стубовима. Сваки
хоризонтални АБ серклаж потребно је
1. сечењем на оба краја ослободити од стуба.
Обрачун по комаду серклажа.
I

ком

30,0
0

м3

656,3
5
31,2
5

Рушење зидова од опеке дебљине 12 i
25 приземља
заједно са облогом и
хоризонталним АБ серклажима. .У цену
2. урачунати сав потребан рад и опрему са
утоваром у возило и одвозом шута на градску
депонију до 10км. Све комплет обрачун по м3
зида.
Зид на 25
Зид на 12
м3
Обијање поткорушеног малтера са
зидова и плафона,
чишћење спојница у
дубини од 1цм. Све обијене површине морају
бити правилног облика. Шут утоварити у
3. возило и одвести на градску депонију даљине
до 10км где одреди инвеститор. Све комплет
обрачун по м2 .

Рушење подне бетонске плоче дебљине
15цм, ширине до 80цм изнад канала у поду,
4. са утоваром у возило и одвозом шута на
градску депонију до 10км. Све комплет
обрачун по м3.
0,8*0,15*4920=
Рушење арм. бетонске плоче дебљине 10
12 цм ( међуспратне, таванске, конзолне и
5. сл.), са утоваром у возило и одвозом шута на
градску депонију до 10км. Све комплет
обрачун по м2.
Демонтажа
вентилационих
отвора,
различитих пречника до 600мм са утоваром у
6. возило и одвозом шута на градску депонију
до 10км. Све комплет обрачун по ком.

м2

800,0
0

м3

590,4
0

м2

30,0
0
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м2

49,0
0

м1

45,0
0

Демонтажа олука, олучних вертикала ,
разне опшивке идр. Различитих развијених
ширина од поцинкованог лима. Демонтирану
7. лимарију спустити са објекта и складиштити
поред објекта где одреди инвеститор. Све
комплет обрачун по м1.

Демонтажа слојева равног непроходног
крова (црна изолција, перлит бетон, шљунак
и осталог наноса) тако да повшина буде
спремна за наношење нових слојева равног
8. крова. Шут са крова спустити , утоварити у
возило и одвести на градску депонију даљине
до 10км где одреди инвеститор .Све комплет
обрачун по м2.
м2

4.000,0
0

м2

2.000,0
0

м2

118,0
0

м2

3.000,0
0

м2

30,0
0

Скидање црне вишеслојне изолације са
дела крова до плоче. Шут са крова спусти,
9. утоварити у возило и одвести на градску
депонију даљине до 10км.
Демонтажа унутрашњих портала од
металне подконструкције различитих
величина. Надсевтла пажљиво
10. демонтирати и складиштити поред
објекта где одреди инвеститор. Све
комплет обрачун по м2.
Скидање винфлекс плоча са подова,
утоварити у возило и одвести на градску
11.
депонију даљине до 10км. Све комплет
обрачун по м2.
Скидање керамичких плочица и
цем.естриха испод плочица тако да остане
чиста бетонска подлога у нивоу са постојећом
бет. подлогом. Шут утоварити у камион и
12. двести на градску депонију даљине до 10км
где одреди инвеститор. Све комплет обрачун
по м2.
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Пробијање отвора за врата у зиду од пуне опеке
д=25,38 и 51цм са облогом зида у ширини до
2,5м. Отворе пажљиво рушити тако да ивице
отвора буду вертикалне. Пре почетка рушења
изнад планираног отвора у зид ушлицати у два
ред у дебљини опеке по дубини зида од 8-10цм у
дужини већој од
13. 50цм са обе стране планираног отвора, уметнути
ребрасту шипку Φ 19 и попунити шлиц цементним
малтером 1:3, како неби дошло до обрушавања.
Шут утоварити у камион и двести на градску
депонију даљине до 10км где одреди инвеститор.
Све комплет обрачун по м3.

м3

10,0
0

м3

5,0
0

Рушење армирано бетонских зидова. Шут
утоварити у камион и одвести на градску
14. депонију даљине до 10км где одреди
инвеститор. Све комплет обрачун по м3 .

Демонтажа фасадних прозора од
челичних профила са стаклом. Демонтиране
15. прозоре изнети ван објекта и складиштити на
место где одреди инвеститор.
Металних прозора димензија:
5,60x1,60м
ком
4,20x1,60м
ком
Демонтажа фасадних улазних и
унутрашњих врата од челичних профила са
16. стаклом. Демонтиране врата складиштити на
место где одреди инвеститор.
Металних врата димензија:
3,47x2,05м
1,50x2,00м
1,80x2,05м
1,00x2,05м
2,60x2,30м
1,70x3,05м
Демонтажа фасадних и унутрашњих
врата од чамове грађе са стаклом.
17. Демонтиране прозоре изнети ван објекта и
складиштити на место где одреди
инвеститор.
1,60x2,05м
0,90x2,05м
Демонтажа фасадних и унутрашњих
прозора од чамове грађе са стаклом.
18. Демонтиране прозоре изнети ван објекта
и складиштити на место где одреди
инвеститор.
2,40x1,20м
0,60x0,60м
НАПОМЕНА:

12
19

ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
6
6
2
2
7

ком
ком

8
1

ком
ком

85
3
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Пре почетка извршења било ког посла,
рушења или демонтаже потребно је са
надзорним органом и пројектантом
усагласити тачне положаје и делове
објекта на којима ће се радити у горе
наведеним описима.
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
II

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Набавка уградња природног шљунка
гранулације до 32мм у слоју д=20цм,
1. испуна постојећих отвора у подним
плочама са сабијањем . Обрачун по м3
уграђеног шљунка.
м3
2.078,70
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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III ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Малтерисање спољних и унутрашњих
припремљених (предходно обијених)
површина зидова као и плафона
продужним малтером 1:2:6 у два слоја, са
1. предходним шприцањем ретким
цементним малтером. У цену урачунати
сав утрошак материјала, потребан
помоћни алат и скелу.Све комплет
обрачун по м2.
м2

800,00

м2

700,00

Малтерисање спољних и унутрашњих
зидова (ново озиданих ) продужним
малтером 1:2:6 у два слоја , са
предходним шприцањем ретким
2. цементним малтером. У цену урачунати
сав утрошак материјала, потребан
помоћни алат и скелу.Све комплет
обрачун по м2.
Зидање преградних зидова дебљине 12цм у
приземљу, преградним блоком 12,
димензија 120x250x190 мм у продужном
малтеру са израдом вертикалних и
хоризонталних серклажа бетоном МБ 25,
димензија 12x20цм, армирани са +- 2рф10
узенгије ф6/20цм. Полжај хоризонталних
3. серклажа на сваких 2м по висини а
вертикалних на сваких 3м по дужини
рачунајући почетак и завршетак зида.
Вертикалне серклаже анкерисати из
темељних греда. У цену урачунати сав
утрошак материјала, потребан помоћни алат
и скелу.Све комплет обрачун по м2.

,
м2

400,00

Зазиђивање фасадних отвора пуном
опеком д=25цм у продужном
малтеру1:2:6. У сваком другом реду
убушити анкере у зид или стуб 2 ф 10мм
4. / 50цм тако да је дубина рупе 20цм и
30цм у фугу зида. У цену урачунати сав
утрошак материјала, потребан помоћни
алат и скелу.Све комплет обрачун по м3.
м3
III УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ:

210,00
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IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Набавка израда и монтажа разних
опшивки атика, дилатација, споја кровзид, солбанака идр. од пластифицираног
1. челичног лима д=0,6мм а све према
упутству пројектанта и надзорног
органа.Све комплет обрачун по м1.
РШ-33цм

м1

368,00

м1

253,00

м1

80,00

м1

326,25

м3

2,50

Набавка, израда и монтажа
хоризонталних олука од
пластифицираног чел. лима д=0,6мм, РШ
60цм. Држаче висећих олука урадити од
поцинкованог флаха 25x5мм и типловати
2. у венцу (зид) са једне стане а са друге
стране шрафити или варити за челични
решеткасти носач на размаку од 80цм.
Све комплет обрачун по м1.

Набавка, израда и монтажа олучних
вертикла од пластифицираног чел. лима
д=0,6мм, РШ 60цм. Делови олука моају
да улазе један у други мин. 50мм.
Поцинковани држачи олука поставити на
3.
размаку од 200цм. Цеви од зида тј.
завршне планиране фасаде морају бити
удаљене минимум 20мм. Све комплет
обрачун по м1.

Постављање солбанака од поцинкованог
пластифицираног лима дебљине 0,55мм.
РШ до 30цм. Стране солбанка према
4. зиду и штоку подићи у вис 25мм. И у
штоку прозора причврстити шрафљењем
и силиконирањем. Обрачун по м1.

IV УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
V АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња бетона МБ25 у
арм.бет.рам око ново формираних
отвора. Попречни пресек вертикалних и
хоризонталних серклажа д/х=
25цм/дебљина зида. Серклаже армиарти
1. са +-2РΦ16, узенгије Φ6/20цм, а све
према детаљу и упутству пројектанта и
надзорног органа. Све комплет обрачун
по м3 заједно са оплатом, бетоном и
арматуром.
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Бетонирање арм.бет. надпрозорника дим
25x20цм , бетоном МБ 30 . Арматура се
2. посебно зарачунава. Обрачун по м3
уграђеног бетона.
м3

1,00

м2

450,00

м2
V УКУПНО АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:

450,00

Израда цементне кошуљице д=5цм са
додаком синтетичких влакна- фибрима.
Кошуљицу дилатирати сечењем на поља
3. маx.димензија 4x4м. Поред зида
цементну кошуљицу одвојити стиропором
д=1цм.Обрачун по м2.
Израда бетонске плоче д=10цм МБ30.
4.
Армирати Q-188.Обрачун по м2.

VI МОЛЕРО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Бојење унутрашњих површина
зидова,плафона, стубова и греда
полудисперзионом бојом два пута са
предходном припремом површина
1. (шмирглње, одмашћивање, попуњаване
глетом мањих пукотина ). У цену
урачунати потребну радну скелу. Све
комплет обрачун по м2.
м2
VI УКУПНО МОЛЕРО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

32.500,00

VII САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КРОВНЕ РАВНИ
САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КРОВНЕ РАВНИ ОД БИТУМЕНСКЕ ТРАКЕ КАО ЗАВРШНИ СЛОЈ
1. ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ
Кровне равни са постојећим слојевима
од битуменске траке као завршним слојем хидроизолације.
Извршити припрему подлоге укалњањем (одстрањивањем) подклобучених делова и избочина,
уз топљење и пеглање постојеће хидроизолације где је то потребно, како би се добила што је
могуће равнија површина као подлога за нови слој. Пре наношења новог слоја подлога мора да
буде чиста и сува. Нови слој хидроизолације је од кондора рефлеx В-4 са улошком од стакленог
воала и пластомерним битуменом заштићен полиетиленском фолијом са доње и природним
шкриљцем са горње
стране траке или други са еквивалентним карактеристикама.Трака се уграђује варењем са
преклопом од 10 цм. На споју са атиком или зидом површину од малтера, бетона исл. предходно
премазати битулитом. Све комплет обрачун по м2.
м2
8.000,00
VII
1. УКУПНО САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВНЕ РАВНИ :
VIII ПОДОПОЛАГАЧКИ И КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
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1

Израда бетонског пода на припремљеној
подлози од ФЕРО бетона. Позиција
обухвата израду армирано-бетонске плоче
дебљине 12цм минималне марке МБ30, са
уградњом арматурне мреже Q181 са
преклопом од три поља, посип сувом
кварцном мешавином , и машинску обраду
ротационим гладилицама док се мешавина
у потпуности не утисне у подлогу. Посипање
и обраду вршити док се не утроши
предвиђена количина сувог посипа и добије
хоризонтална и глатка површина. Кошуљицу
штитити од брзог сушења, промаје,
директног сунца или ниских температура.
Дилатационе фуге ширине 6-8мм резати
према прописима ,
2-6 дана по изради кошуљице. Фуге
испунити
трајно
еластичним
китом.
Радове извести у потпуности према
упутствима произвођача.
Обрачун по m2 .
m2 11.259,00

Постављање зидних керамичких
плочица, димензија 25*40 цм, на лепак.
Плочице 1. класе, домаће производње,
лепити лепком у слогу, фуга на фугу. По
потреби, ивице плочица ручно добрусити.
2. Обложене површине морају бити равне и
вертикалне. Постављене плочице
фуговати и очистити. У цену улази и
набавка плочица.
Обрачун по м2.

m2

387,00

Постављање подних керамичких
плочица, димензија 33*33цм. Плочице
прве класе лепити лепком за плочице, у
слогу по избору пројектанта. Подлогу
3. предходно припремити и полагање
извести равно. Постављене плочице
фуговати и под очистити пиљевином. У
цену улази и набавка плочица. Обрачун
по м2 пода.

m2

423,00

Постављање сокле од керамичких
плочица, висине 15цм. Плочице прве
класе лепити лепком за плочице. Подлогу
предходно припремити и полагање
4. извести равно. Постављене плочице
фуговати и под очистити пиљевином. У
цену улази и набавка плочица. Обрачун
по м1.

m1
144,00
VIII УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ И КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ :
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IX ФАСАДНА СТОЛАРИЈА
Изрaдa и пoстaвљaњe зaстaкљeних ПВЦ
прoзoрa. Прoзoрe изрaдити oд
висoкooтпoрнoг тврдoг ПВЦ-a сa
петокоморним профилом, коефицијента
топлотне пропустљивости Uf=1,3w/m2k, сa
ojaчaним чeличним нeрдajућим прoфилимa,
пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. Прoзoрe
дихтoвaти трajнo eлaстичнoм EПДM гумoм,
вулкaнизoвaнoм нa углoвимa. Код
вишекрилних прозора, једно крило покретно,
остала фиксна. Oкoв пo избoру прojeктaнтa.
Завршна обрада у белој боји. Крилa прoзoрa
зaстaклити двослојним стакло пакетoм
1. 4+12+4, и дихтoвaти EПДM гумoм. Угрaдњa
прoзoрa нa oзидaн oтвoр сувoм мeтoдoм
угрaдњe. У пoзициjу спaдajу свe oпшивнe
лajснe у бojи прoзoрa, унутрaшњa oбрaдa
шпaлeтни и спoљнa oкaпницa oд
плaстифицирaнoг лимa у бojи прoфилa и
мeхaнизaм зa oтвaрaњe. Производне мере
узети на лицу места. Oбрaчун пo кoмaду
комплет уграђеног прoзoрa.

A 240/120
A' 240/120

ком

47,00

ком

30,00

B 280/160
C 330/120
D 205/120
E 80/120
F 410/120
G 205/120
H 300/120
I' 230/120
I 60/90
K 320/120
L 250/120
M 240/120

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2. Роло врата 300/300

ком

24,00
3,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
4,00
1,00
1,00
1,00
укупно прозори
4,00

ком
ком

17,00
6,00

Изрaдa и пoстaвљaњe ПВЦ врата са
испуном. Врата изрaдити oд висoкooтпoрнoг
тврдoг ПВЦ-a сa петокоморним профилом,
коефицијента топлотне пропустљивости
Uf=1,3w/m2k сa ojaчaним чeличним
нeрдajућим прoфилимa, пo шeми стoлaриje и
дeтaљимa. Врата дихтoвaти трajнo
eлaстичнoм EПДM гумoм, вулкaнизoвaнoм нa
3. углoвимa. Oкoв и боја пo избoру прojeктaнтa.
Угрaдњa врата нa oзидaн oтвoр сувoм
мeтoдoм угрaдњe. У пoзициjу спaдajу свe
oпшивнe лajснe у бojи врата, oбрaдa
шпaлeтни и мeхaнизaм зa oтвaрaњe.
Производне мере узети на лицу места.
Oбрaчун пo кoмaду комплет уграђених врата.

1
2

70/205
80/205
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3
4
5
6

90/205
100/205
150/205
200/205

ком
ком
ком
ком

6,00
7,00
5,00
5,00
укупно врата

IX УКУПНО СТОЛАРИЈА :
X ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Нaбaвкa мaтeриjaлa и кoмплeтнa изрaдa
дeмит фaсaдe сa обрадом шпалетни око
отвора у слojeвимa: стирoпoр дeбљинe
5cm, мaсe 25 kg/m3,стaклeнa мрeжицa,
слoj лeпкa зa лeпљeњe мрeжицe, aнкeри
и зaвршни декоративни малтер од
акрилпласта. У цeну je урaчунaтa
1. претходна припрема подлоге стругање
постојеће фасаде, мoнтaжa и дeмoнтaжa
цeвaстe фaсaднe скeлe oкo oбjeктa.
Зaвршну oбрaду, извeсти у бojи пo избoру
прojeктaнтa. Oбрaчун пo m2 кoмплeт сa
скeлoм.
m2

3.172,00

X УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:
XI РАЗНИ РАДОВИ
Израда пројекта изведеног стања за све
1.
врсте радова.Обрачун паушално.
XI УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:

паушално

1,00

Упутство за попуњавање:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што
ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КРОВНЕ РАВНИ
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
Укупно без ПДВ-а (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+ IX+ X+ XI):
Износ ПДВ-а:

Укупно са ПДВ-ом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+ IX+ X+ XI):

У I уписати укупно „ПРИПРЕМНИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
У II уписати укупно „ЗЕМЉАНИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
У III уписати укупно „ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
У IV уписати укупно „ЛИМАРСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
У V уписати укупно „АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
У VI уписати укупно „МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
У VII уписати укупно „САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КРОВНЕ РАВНИ» без
ПДВ-а;
8. У VIII уписати укупно „ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
9. У IX уписати укупно „ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА» без ПДВ-а;
10. У X уписати укупно „ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
11. У XI уписати укупно „РАЗНИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
12. На крају уписати укупну цену без ПДВ-а (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+ IX+ X+ XI), износ ПДВ-А
и укупну цену са ПДВ-ом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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PREDMER I PREDRAČUN
I

Zemljani radovi

R. br. Opis

1
1

Iskop za rovove, šahte. Iskop za rovove i šahte. Iskop je
sa vertikalnim zasecanjem rova. Minimalna širina rova
određena je prema dubini i prečniku cevi. Iskop raditi
prema kotama iz projekta. Pre iskopa na terenu obeležiti
sve postojeće instalacije. Za vreme iskopa pridržavati se
mera zaštite na radu i obezbeđenje jama i rovova posle
prestanka dnevnih radova. Iskop zaštititi od kvašenja
atmosferskim i površinskim vodama. Crpljenje podzemne
vode nije obuhvaćeno jediničnom cenom, ako bude
potrebno, biće naknadno plaćeno. Obračun po m³ zemlje
u nerastrešenom stanju. Iskop je na dubini do 1,2 m, a
širina rova 0,60 m. A za dubinu vodomernog šahta 2,0 m.
-Ručni iskop
-Mašinski iskop
Ručno planiranje dna rova. Dno rova isplanirati do
2
tačnosti ±3 cm. "Prekopana" mesta moraju biti nasuta
šljunkom ili krupnim peskom sa nabijanjem do propisane
zbijenosti, pre ubacivanja peska na posteljicu cevi.
Obračun po m² ručno isplaniranog dna rova.
3 Pesak oko cevi: Nabavka, transport i ubacivanje peska u
rov, prema detaljima rova priloženim u projektu. Peskom
se zatrpava rov po celoj širini rova, i nabijanje ručnim
nabijačem sa strane, do potrebne zbijenosti. Obračun je
po m³
4 Nasipanje rova šljunkovito - peskovitim materijalom
prirodne granulacije, u slojevima do po 30 cm, i nabijanje
mehaničkim sredstvima, do potrebne zbijenosti. Izbor
cevnog materijala u pogledu mehaničkih osobina, visina
prvih slojeva iznad temena cevi i potrebna zbijenost za
potrebu saobraćajnice treba da budu međusobno
usaglašene. Obračun je po m³.

Kolicin
a

J. M. Jed. Cena
bez PDV-a

Ukupna cena
bez PDV-a

2

3

5(2x4)

4

24 m³
536 m³

447 m²

220 m³

25 m³

5 Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po
30 cm, sa nabijanjem ručnim nabijačem. Obračun je po
m³.

140,1 m³

6 Odvoz šuta i zemlje na deponiju udaljenosti do 5 km.
Jediničnom cenom obuhvaćen je utovar, transport do
deponije, istovar i grubo planiranje na deponiji. Količina
transportovanog materijala obračunava se u prirodnom,
nerastrešenom stanju. Obračun je po m³.

250 m³

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
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II

Betonerski radovi

R. br. Opis

1
Sečenje
asfaltiranih površina na ulici i u dvorištu i
1
dovođenje u prvobitno stanje.
2

3

4

5

6

Vodomerni šaht - van saobraćajnih površina. Vodovodne
šahte, prema detaljima iz projekta, uraditi od armiranog
betona vodonepropusnog MB30. Cenom po m³
obuhvaćena je dvostrana oplata za zidove i jednostrana
za gornju ploču, sa svim potrebnim razupiračima. Ne
predviđa se malterisanje zidova, već glatka oplata.
-Betoniranje donjih ploča
-Betoniranje zidova i gornjih ploča
Armaturna mreža Q188, obostrano
-Rebrasta armatura za osiguranje otvora
Livenogvozdene šahtne penjalice. Nabavka, transport i
ugradnja livenogvozdenih šahtnih penjalica, koje
isporučuje proizvođač kanalizacionih šahti. Penjalice
ugraditi u dva reda, na rastojanjima od po 30 cm. Prvu
penjalicu ugraditi na 40 do 50 cm od poklopca, a zadnju
na 40 do 50 cm od kinete kanalizacionog šahta. Obračun
je po komadu.
Liveni šahtni poklopci. Nabavka, transport i ugradnja
livenogvozdenih šahtnih poklopaca, sa ramom, kružnog
otvora prečnika 60 cm. Ispitna nosivost poklopca je 150
kN.
Izrada betonskih anker oslonaca za uličnu vodovodnu
mrežu, MB20. Ugradnja prema projektu, detaljima anker
blokova i šemi čvorova za vodovod. Obračun po komadu
( oko 0.10 m³ betona/1 anker bloku)
Sitni betonerski radovi: izrada betonskih osiguranja
uličnih livenogvozdenih kapa, ploča za učvršćivanje
hidranata. Obračun po m³.

Količ.

J. M. Jed. Cena
BEZ pdv-A

Ukupno bez
PDV-a

2

3

5(2x4)

4

25 m²

1,1
3,77
10
25

m³
m³
m²
kg

4 kom.

1 kom.

11 kom.

0,9 m³

UKUPNO BETONERSKI RADOVI
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III

Montažni radovi

Napomena:
U okviru montažnih radova su obuhvaćeni prateći građevinski radovi na montaži opreme, kao što je eventualno
oštećenje zidova I njihovo dovođenje u prvobitno stanje.
R. br. Opis

Količ.

1
2
1 Spoj na uličnoj mreži. Presecanje postojeće cevi D=150
mm, u ulici i izrada spoja, sa 2 spojnice DN100 mm, izbor
tipa spojnice prema JKP "Vodovod". Ostali materijal i rad
ne pripadaju ovoj poziciji, na izradi spoja. Obračun po
komadu, prema opisu.
Nabavka, transport i postavljanje u rov polietilenskih cevi
2
i cevnih elemenata - fazonskih komada, HDPE100,
SDR17, za radne pritiske od 10 bara, SRPS EN12201,
PN10 u dužinama od 100 m, "Peštan" ili drugog
proizvođača istih karakteristika. Polaganje cevi - prema
projektu, na projektovanim nadmorskim visinama, opštim
tehničkim uslovima iz projekta, tehničkim uslovima
proizvođača. U projektu i predmeru je predviđeno
spajanje fleksibilnim joint spojnicama, od uličnog
priključka do vodomerne šahte, dok su na parceli svi
spojevi sa polietilenskim cevnim fitinzima, sa čeonim
zavarivanjem i elektrofuziono zavarivim spojnicama.
Moguć je i lošiji tip spojeva, uz saglasnost nadzora i
investitora, livenogvozdenim fitinzima i vijcima, odnosno
PE fitinzima sa navojima. Obračun po dužnom metru
cevi, spojevi su naknadno obračunati.
-D=110 mm - s=6,6 mm; (DN100 mm)
-D=90 mm - s=5,4 mm; (DN80 mm)
-D=53 mm ; (DN40 mm)
3 Nabavka, transport i postavljanje fleksibilnih spojnica za
polietilenske cevi - multi joint, za radne pritiske od 10
bara - duktilne liveno gvozdene GGG50, tipa E sa vezom
za prirubnički spoj. Tip "E" DN100 mm.
4 Nabavka, transport i postavljanje PE fitzinga, lukova "T"
račvi i redukcija, minimalnog radnog pritiska 10 bara..
-D=110 mm i D=90 mm
-D=110 mmi D=50 mm
4 Izrada čeonih spojeva na PE cevima. D=110 i D=90 mm
5 Nabavka, transport i postavljanje duktilnih
livenogvozdenih cevnih elemenata za vodovod, za radne
pritiske od minimalno 10 bara, prema specifikaciji iz
projekta. U cenu po kilogramu ulaze vijci, navrtke i
dihtunzi. Obračun po kilogramu.
6 Nabavka, transport i postavljanje ovalnih livenogvozdenih
zatvarača sa ugradbenom garniturom. Kompletna
isporuka sa uličnom livenogvozdenom kapom. DN100
mm - ovalnim zatvarač NP10.
7 Nabavka, transport i postavljanje ovalnih livenogvozdenih
zatvarača sa ugradbenom garniturom. Kompletna
isporuka sa uličnom livenogvozdenom kapom. DN80 mm
- NP10.

J.M.

Jed. Cena
BEZ pdv-A

Ukupno bez
PDV-a

3

4

5(2x4)

1 kom.

745 m
0m
44 m

2 kom.

8 kom.
4 kom.
8 kom.

80 kg

1 kom.

2 kom.
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8 Nabavka, transport i postavljanje pljosnatih
livenogvozdenih zatvarača sa ugradbenom garniturom.
Kompletna isporuka sa uličnom livenogvozdenom
kapom. DN50 mm - NP10.
9 Nabavka, transport i postavljanje mesinganog kuglastog
ventila. DN40 mm za vodu - NP10 bara.
10 Nabavka, transport i postavljanje ovalnih
livenogvozdenog montažno - demontažnog komada.
Obračun po komadu. DN80 mm.
11 Nabavka, transport i postavljanje fitinga za čelične
pocinkovaane cevi, "T" raačvi, duplih niplova itd.
Obračun po dužnom metru postavljenog fitinga.
12 Ostale spojnice.
-GF100/50 mm
16 Nabavka, isporuka i ugradnja voltmanovog vodomera
DN80 mm. Obračun je po komadu.
13 Nabavka i montaža nadzemnog protivpožarnog hidranta
DN80 mm, NP10 bara, "klasičnog" ili "lomljivog", sa 2C
priključka i 1B, livenim telom ili telom od inoxa, prema
izboru investitora. Hidrant je sa automatskim ventilom za
ispust vode iz tela, kada se posle upotrebe zatvori
hidrant. Ispod hidrantaugraditi 0,5 m³ krupnog šljunka.
Pod ugradnjom se podrazumeva povezivanje prirubnice
hidranta sa prirubnicom livenogvozdenog elementa i
ugradnja 0,5 m³ šljunka ispod tela hidranta. Betonsko
osiguranje i anker blokovi su posebno obračunati - ne
ulaze u cenu ove pozicije, FF nastavak, dat opciono i ne
ulazi u cenu ove pozicije.. Obračun je po komadu.
14 Nabavka i montaža limenog omara sa standardnom
opremom za nadzemne požarne hidrante prema opisu
pod stavkom 13 ovog dela predmera. Hidrantski ormar je
standardni za nadzemne hidrante sa standardnom
opremom, crevima, mlaznicama,... prema tipu opreme.
Obračun je po komadu.
15 Ispitivanje na pritisak prema tehničkim uslovima
priloženim u projektu i ispitivanje mreže posle pozitivnih
rezultata. Obaveza izvođača je vođenje zapisnika o
ispitivanju cevovoda, koga overava nadzor. Ispitivanje se
radi prema tehničkim uslovima. Obračun je po dužnom
metru ispitane mreže.
16 Posle pozitivnih rezultata ispitivanja i ispiranja vodovodne
mreže, koja je prethodno držana 24 sata pod radnim
pritiskom cevi, mrežu isprati i dezinfikovati. Dezinfekciju
vrši ovlašteno preuzeće i izdaje potvrdu o hemijskoj i
bakteriološkoj ispravnosti vode. Obračun je po dužnom
metru ispitane mreže.
17 Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovodne mreže
i unošenje u katastarske planove podzemnih instalacija,
koje obuhvata sve potrebne elemente o cevovodu,
šahtama, zatvaračima itd. Obračun je po dužnom metru.

1 kom.
4 kom.

1 kom.

4 kom.
1 kom.

8 kom.

8 kom.

745 m

745 m

745 m

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
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у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

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

Zemljani radovi
Betonerski radovi
Montažni radov

UKUPNO BEZ PDV-A (I+ II+ III)
PDV:
UKUPNO SA PDV-om(I+ II+ III):

1.
2.
3.
4.
5.

Табелу „ РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ попунити на следећи начин:
У I уписати укупно „ЗЕМЉАНИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
У II уписати укупно „БЕТОНЕРСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
У III уписати укупно „МОНТАЖНИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
На крају уписати укупну цену без ПДВ-а (I+II+III), износ ПДВ-А и укупну цену са
ПДВ-ом.
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PREDMER I PREDRAČUN
I

Zemljani radovi

R. br. Opis

Količ. J. M. Jed. Cena
bez PDV-a

1
2
3
1 Iskop za ulaz cevi u objekat. Iskop obuhvata razbijanje
postojećeg poda na mestu ulaza cevi, potrebni iskop na
dubinu ispod temelja, i odvoz materijala ručnim kolicima
u dvorište van objekta na za to određeno mesto. Obračun
je po m³ zemlje i materijala iz iskopa, prema opisu
pozicije.
12 m³
2 Bušenje u zemljanom terenu za prolaz cevi ispod poda.
Prečnik otvora 80 mm
4 kom
3 Bušenje u zemljanom terenu za prolaz cevi ispod poda.
Prečnik otvora 80 mm
4 kom
4 Sečenje i skidanje postojećeg poda za prolaz cevi ispod
slojeva poda, i dovođenje u prvobitno stanje, sa novim
peščanim zasipom oko cevi, betonskim tamponom od
nabijenog betona, hidroizolacije i dovođenje u postojeće
stanje ostalih slojeva, uključujući i finalni. Obračun je po
m².
25 m²
5
Pesak oko cevi: Nabavka, transport i ubacivanje peska u
rov, u slojevima 10 cm ispod i iznad cevi po celoj širini
rova do potzrebne zbijenosti. Potreban sloj iznad temena
cevi je 30 cm. Nabijati donji sloj i sa strana cevi. Prvi sloj
do 30 cm iznad temena cevi, u ovom slučaju, moguće je
delimično nabiti ručnim nabijačem za vodovod, dok se za
kanalizaciju ne nabija. Obračun je po m³
25 m³
Nasipanje
rova
šljunkovito
peskovitim
materijalom
6
prirodne granulacije, u slojevima do po 30 cm, i nabijanje
mehaničkim sredstvima, do potrebne zbijenosti. Prvi sloj
rova koji se sme nabijati, u zoni iznad temena cevi, je na
visini od 60cm iznad temena. Izbor cevnog materijala u
pogledu mehaničkih osobina, visina prvih slojeva iznad
temena cevi i potrebna zbijenost za potrebu
saobraćajnice treba da budu međusobno usaglašene. U
konkretnom slučaju prvi slojevi rova koji se smeju
nabijati, iznad temena cevi je na 60 cm iznad temena
cevi. Obračun je po m³.
20 m³
7 Odvoz šuta i zemlje na deponiju udaljenosti do 5 km.
Jediničnom cenom obuhvaćen je utovar, transport do
deponije, istovar i grubo planiranje na deponiji. Količina
transportovanog materijala obračunava se u prirodnom,
nerastrešenom stanju. Obračun je po m³.
20 m³

4

Ukupno bez
PDV-a
5(2x4)

Ukupno Zemljani radovi
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II

Hidrantska mreža u objektu

R. br. Opis

Količ. J. M. Jed. Cena
bez PDV-a

1
2
3
1 Nabavka, isporuka i montaža čeličnih pocinkovanih cevi i
fitinga, po dužnom metru cevi prečnika DN65 mm, cevi
moraju imati pad prema ventilu za ispust.
20 m
2 Nabavka, isporuka i montaža čeličnih pocinkovanih cevi i
fitinga, po dužnom metru cevi prečnika DN50 mm, cevi
moraju imati pad prema ventilu za ispust.
520 m
3 Plamaflex izolacija cevovoda DN65 izolacijom debljine 12
mm.
20 m
4 Plamaflex izolacija cevovoda DN50 izolacijom debljine 12
mm.
44 m
5
Ispitivanje na pritisak i ispiranje, prema uslovima
proizvođača. Za mrežu od čeleičnih pocinkovanih cevi
ispitati na pritisak od 13 bara, u trajanju najmanje 15
minuta - dok se mreža ne obiđe i prekontroliše. Posle
pozitivnih rezultata smanjiti pritisak u mreži i posle 24
sata ispirati instalacije do pojave čiste vode. Obračun po
dužnom metru.
450 m
6
Nabavka, isporuka i montaža ravnih zapornih ventila
zajedno sa prirubnicama i kontraprirubnicaam i spojnozaptivnim materijalom DN65Nakon pozitivnih rezultata na
ispitivanje i ispiranja vodovodnih instalacija dezinfikovati
mrežu. Dezinfekciju treba da odradi ovlašteno preduzeće
sa izdavanjem potvrde o hemijskoj i bakteriološkoj
ispravnosti vode. Obračun je po dužnom metru.
450 m

4

Ukupno bez
PDV-a
5(2x4)

Ukupno hidrantska mreža u objektu
III

Požarni hidranti

Napomena:
U okviru montažnih radova su obuhvaćeni prateći građevinski radovi na montaži opreme, kao što je eventualno
oštećenje zidova I njihovo dovođenje u prvobitno stanje.
R. br. Opis
1
1 Nabavka, isporuka i montaža protivpožarnoh hidranta za
gašenje vodom, za ugradnju u objektu, sa opremom pod
pritiskom. Hidrant se sastoji od: standardnog limenog
ormara, hidrantskog ventila DN50 mm, gumenog creva
DN50 mm, L=15 m i standardne mlaznice Ø12 mm.
Obračun je po komadu.

Količ. J.M.

Jed. Cena
bez PDV-a

Ukupno sa
bez PDV-a

2

4

5(2x4)

3

20 kom.

Ukupno požarni hidranti
III

Požarni hidranti

Упутство за попуњавање:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

REKAPITULACIJA
I
II
III

Ukupno zemljani radovi
Ukupno hidrantska mreža u objektu
Ukupno požarni hidranti
Ukupno bez PDv-a ( I+II+III ):
Iznos PDV-a:
Ukupno sa PDV-om (I+II+III):

1.
2.
3.
4.
5.

Табелу „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ попунити на следећи начин:
У I уписати укупно „УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ» без ПДВ-а;
У II уписати укупно „УКУПНО ХИДРАНТСКА МРЕЖА У ОБЈЕКТУ» без ПДВ-а;
У III уписати укупно „УКУПНО ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ» без ПДВ-а;
На крају уписати укупну цену без ПДВ-а (I+II+III), износ ПДВ-А и укупну цену са ПДВ-ом.
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ZBIRNA REKAPITULACIJA
1 UKUPNO AG RADOVI
2 UKUPNO SPOLJAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA
3 UKUPNO UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA
Ukupno bez PDv-a ( 1+2+3 ):
Iznos PDV-a:
Ukupno sa PDV-om ( 1+2+3)

1.
2.
3.
4.
5.

Табелу „ ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ попунити на следећи начин:
У 1 уписати укупно „УКУПНО АГ РАДОВИ » без ПДВ-а;
У 2 уписати укупно „УКУПНО СПОЉАШЊА ХИДРАНТСКА МРЕЖА» без ПДВ-а;
У 3 уписати укупно „УКУПНО УНУТРАШЊА ХИДРАНТСКА МРЕЖА » без ПДВ-а;
На крају уписати укупну цену без ПДВ-а (1+2+3), износ ПДВ-А и укупну цену са ПДВ-ом.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П

Понуђач:
________________________
овлашћено лице понуђача
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. да располаже неопходним финансијским капацитетом што подразумева:
 Да није био неликвидан у претходних 36 (тридесетшест) месеци непрекидно (у
континуитету), који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки;
 Да је у претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016) остварио пословни приход
у укупном износу од најмање 180.000.000,00 динара без ПДВ-а.
2. да располаже неопходним пословним капацитетом што подразумева:
 Да је понуђач у претходне три године (2014, 2015 и 2016) од дана објављивања Позива на
Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање
120.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење
грађевинских и грађевинско занатских радова на изградњи, реконструкцији, санацији и
доградњи индустријских или објектима јавне намене (стамбени, стамбено-пословни,
пословни и јавни објекти).
 Да је понуђач у претходне три године (2014, 2015 и 2016) од дана објављивања позива
на Порталу јавних набавки извео радове на изради индустријског пода –феро бетон у
износу од 10.000 квадратних метара.
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3. да располаже довољним кадровским капацитетима што подразумева:
 Да има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по другом
основу (уговор о привременим и повременим пословима, Уговор о делу и уговор о
допунском раду) и то :
- Једног одговорног извођача радова дипломираног грађевинског инжењера са једном од
лиценци ИКС-а бр.400, 410, 411
- најмање 5 зидара;
- најмање 5 керамичара;
- најмање 5 изолатера;
4. да располаже довољним техничким капацитетима што подразумева:
 најмање 1 комбиновану машину-скип;
 најмање 1 камион носивости 8 тона;
 најмање 1 дизалицу са корпом;
 најмање 1 вибро жабу
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и услов из члана 75. став
2. закона.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Сваки члан групе понуђача треба да испуњава и услов из члана 75. став 2. закона.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова
достављањем следећих доказа:

за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –
Доказ:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона –
Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона –
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.–
Доказ:
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ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђача којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1. Доказ неопходног финансијског капацитета:



Потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије – Одсек принудне
наплате, за период од 36 (тридесетшест) месеци пре дана објављивања позива на Порталу ЈН
Извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН који издаје Агенције за привредне регистре, који
мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и успеха за 2014, 2015. и 2016.
годину.

2. Доказ неопходног пословног капацитета:
 Потврде о изведеним грађевинским, грађевинско-занатским радовима у предходне три године
(2014, 2015 и 2016), у укупној вредности од најмање 120.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Уз потврду обавезно доставити:
1. Фотокопију комплетне окончане ситуације као доказ о изведеним радовима, и
2. Фотокопију уговора. Уколико је уговор анексиран, доставити и све анексе тог уговора.
Потврде наручиоца о реализацији закључених уговора морају бити на оригиналном обрасцу из
конкурсне документације (Образац 5) поглавље VI.
 Потврде о изведеним радове на изради индустријског пода –феро бетон у предходне три
године (2014, 2015 и 2016) у укупном износу од 10.000 квадратних метара.
Уз потврду обавезно доставити:
1. Фотокопију комплетне окончане ситуације као доказ о изведеним радовима, и
2. Фотокопију уговора. Уколико је уговор анексиран, доставити и све анексе тог уговора.
Потврде наручиоца о реализацији закључених уговора морају бити на оригиналном обрасцу из
конкурсне документације (Образац 5) поглавље VI.
3. Доказ неопходног кадровског капацитета:
 За запослене у радном односу на неодређено и одређено време ППП ПД образац за месец који
претходи месецу у коме је објављен јавни позив, оверен печатом и потписом овлашћеног лица
понуђача, као фотокопију уговор о раду;
 За ангажоване по основу уговора из ван радног односа доставити фотокопију уговор о
привременим и повременим пословима или уговора о делу или уговора о допунском раду, из
кога се може утврдити да су лица ангажована код понуђача;
 За одговорног извођача радова фотокопију лиценци ИКС и потврде о важности истих.
4. Доказ неопходног техничког капацитета:
а) за средства набављена до 31.12.2016. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних
средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са датумом
31.12.2016. године, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом понуђача;
б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa;
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в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати
последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране
закуподавца након 1.1.2016. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или
уговором о лизингу.
г) за сопствена возила као и за возила која су прибављена путем уговора о закупу или лизингу
фотокопије саобраћајних дозвола и извод из читача саобраћајних дозвола и фотокопију полисе
осигурања.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона., као и доказ из члана 75. став 2.
закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и доказ из члана 75. став 2.
закона.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Наручилац доказе о испуњености услова може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија,
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:
- Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог понуђеног рока
извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања.
-Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку
о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац
ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену,
исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 4);
5) Потврда о реализацији уговора (Образац 5).
6) Изјава понуђача о посети локације (Образац 6).

Општина Лебане- Конкурсна домуменатација у отвореном поступку за јавну набавку радова број 03- ВВ/2017

53/80

(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од _____________ за ЈН радова „Реконструкција индустријске хале
«15.мај-Експортекс» у Лебану I фаза„ ЈН број 03- ВВ/2017
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача (пословно име или
скраћени назив из одговарајућег
регистра):
Адреса понуђача (адреса седишта):
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А. САМОСТАЛНО
Б. СА ПОДПОНУЂАЧЕМ
В. КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
(заокружити)
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 ПОДПОНУЂАЧУ

1) Назив подпонуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подпонуђач:
Део предмета набавке који ће
извршити подпонуђач:

2) Назив подпонуђач:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подпонуђач:
Део предмета набавке који ће
извршити подпонуђач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подпонуђач“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подпонуђачем, а уколико има већи број подпонуђача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подпонуђача.
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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: „Реконструкција индустријске хале «15.мај-Експортекс» у Лебану
I фаза„ ЈН број 03- ВВ/2017
Понуђена цена без ПДВ-а

динара

Износ ПДВ-а

динара

Укупна цена са ПДВ-ом

динара

Рок плаћања
(не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45
дана од дана пријема привремене, односно окончане
ситуације или авансне ситуације)

а) аванс ____% (највише до
25%) _____дана од дана пријема
авансне ситуације
б) остатак ___% ______дана
пријема привремене или
окончане ситуације

Рок извршења радова
______ дана од дана увођења у
(рок за извршење радова не може бити дужи од посао.
60 календарских дана од дана увођења у посао)

Гарантни рок
(гарантни рок за изведене радове не може бити _____
дана
од
краћи од 2 године од дана примопредаје радова)
примопредаје радова.

дана

Рок важења понуде (минималан рок 30 дана од ______ дана од дана отварања
понуда
дана отварања понуда)

Датум:___________________
М.П.

ПОНУЂАЧ
_____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке радова број 03- ВВ/2017 „Реконструкција индустријске хале «15.мај-Експортекс» у Лебану
I фаза„ поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију
у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач: ________________________________________________, из ______________________, у
поступку јавне набавке радова број 03- ВВ/2017 „Реконструкција индустријске хале «15.мајЕкспортекс» у Лебану I фаза“, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне као и да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

______________________________

Напомена:
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачима
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

_____________________________________
Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач
________________________________________________________________________________________,
из __________________________________ул._________________________________________________ ,
за потребе Наручиоца
_______________________________________________________________________________________ ,
а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач
(заокружити одговарајући начин наступања)
квалитетно и у уговореном року извео радове
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(навести врсту радова)
у вредности од укупно ___________________________________динара без ПДВ,

и / или
у вредности од укупно ___________________________________метара квадратних,
а на основу уговора
број ______________ од _________________.
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа Наручиоца: ______________________________,
Телефон: _________________
Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________

__________________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.
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(ОБРАЗАЦ 6)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број број 03- ВВ/2017
„Реконструкција индустријске хале «15.мај-Експортекс» у Лебану I фаза“ и стекли увид у техничку
документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Датум: _______________
М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачима.
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача
или овлашћено лице члана групе.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
„Реконструкција индустријске хале «15.мај-Експортекс» у Лебану I фаза“, ЈН бр 03- ВВ/2017
Закључен у ______________, дана_________године, између:
_____________________________________________са седиштем у _____________,
ул. ____________бр._____ ПИБ _____________, кога заступа __________________,
дипл.______________________(у даљем тексту: Наручилац),
и
______________________________________са седиштем у ________
ул._______________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа
___________________________________________________
(у даљем тексту: Извођач радова).
Или
Носилац посла ______________________________________са седиштем у ________
ул._______________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа
___________________________________________________
(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе ______________________________________са
седиштем у ________
ул._______________бр.____, ПИБ___________________ и ______________________________________са
седиштем у ________
ул._______________бр.____, ПИБ___________________.
Или
______________________________________са седиштем у ________
ул._______________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа
___________________________________________________
(у даљем тексту: Извођач радова) са Подизвођачем ______________________________________са
седиштем у ________
ул._______________бр.____, ПИБ___________________.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број
124/12, 14/15 и 68/15), дана __________године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном
поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова
„Реконструкција индустријске хале «15.мај-Експортекс» у Лебану I фаза“, ЈН бр 14- ВВ/2016, на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,
- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и
упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова,
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која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне
документације, као и техничким спецификацијама;
-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу
радова.
1. Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог уговора је реконструкција индустријске хале «15.мај-Експортекс» у Лебану I
фаза“.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну
снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремнозавршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена
Члан 3
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
______________ динара без ПДВ-а (словима:______), а добијена је на основу јединичних цена из
усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2017. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената
на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне
снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и
одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних
радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и
празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све
трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера
безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних
радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и
организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су
потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене
за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат,
размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања
Члан 4
Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу врши на следећи начин:
-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи __________________ динара, у
року до _____ дана од дана пријема оверене авансне ситуације/авансног рачуна, уз услов да је
Наручиоцу достављена банкарска гаранција за повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. .
Аванс се правда сукцесивно најкасније са последњом привременом ситуацијом;
- по испостављеним привременим ситуацијама два пута месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр.
________од _________2017. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од ____
(______________) дана од дана пријема оверене ситуације од стране ________________ с тим што
окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.
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Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге,
одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном
надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће
извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова
Члан 5
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____
(______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном
динамичком плану, који је саставни део Уговора.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је
најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни
надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има
право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће
убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
Члан 6
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због
промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова,
сматрају се нарочито:
1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документациком;
4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је
могао знати да се морују извести.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од
дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова.
Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у
смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом
одређивања новог рока за завршетак радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у
року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком
коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног
рока због околности које су настале у време доцње.
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Уговорна казна
Члан 7
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу
радова уговорну казну у висини 0,5% (0,5 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки
дан закашњења.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача
радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву
штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и
заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 8
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима,
документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и :
1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача
радова;
2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи
и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у
писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање.
Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектнотехничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка
документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати
утицаја на рок и цену извођења радова;
3) да обезбеди привремени прикључка на електроенергетски систем, као и да плаћа све обавезе
снабдевачу за испоручену електричну енергију које су настале у време трајања извођења
радова, односно за време привременог прикључка.
4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим
прописима;
5) да се строго придржава мера заштите на раду;
6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је
спреман за њихову примопредају;
7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу,
односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и
нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радноправних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу
радова;
10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача
радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат
гради;
12) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
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13) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета
употребљеног материјала;
14) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је
запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
15) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
16) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
17) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
18) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација
и опреме.
Обавезе Наручиоца радова
Члан 9
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза
Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку
документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун
изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који
регулише ову област;
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и
да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.
Финансијско обезбеђење
Члан 11
Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за повраћај примљеног
аванса најкасније 7 (седам) дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: неопозива,
безусловна, без приговора, наплатива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса
издаје се у висини уговореног износа аванса. Гаранција ће важити до момента враћања целокупног
аванса када ће бити враћена Извођачу радова. Наручилац ће уновчити Банкарску гаранцију за повраћај
аванса уколико Извођач радова не изврши своју обавезу или је непотпуно изврши за коју је примио
аванс.
Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана
од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет
процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има
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за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за
завршетак радова.
Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са
роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Извођач радова може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Осигурање
Члан 12
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до
њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања,
оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком
важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором,
прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или
њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума
примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком
произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву
документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда
Наручиоцу радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу
квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева
накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала
неодговарајућег квалитета.
Квалитет уграђеног материјала
Члан 14
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се
захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване
лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким
прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз
овлашћене организације за контролу квалитета.
Општина Лебане- Конкурсна домуменатација у отвореном поступку за јавну набавку радова број 03- ВВ/2017

68/80

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред
тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац
има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново
изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује
планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу
одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Вишкови и мањкови радова
Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује
опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести
Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.
Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без
сагласности Наручиоца.
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и
плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.
Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела
радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне
уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као
целине.
Непредвиђени радови
Члан 16.
Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања
стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом
земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.
Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако
због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење
непредвиђених радова и о предузетим мерама.
Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити
обављени.
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена
морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене
за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 17
Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених
одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може
да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на
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захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола
изведених радова.
Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу
и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и
стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан
завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка
радова.
Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два)
представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа
пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и
извештајима.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и
предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не
почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац
има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним
ценама и са пажњом доброг привредника.
Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.
Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на
коришћење изведене радове.
Коначни обрачун
Члан 18
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни
обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два)
представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о
примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
Раскид Уговора
Члан 19
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не
одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача
радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника
утврди да Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову
реализацију.
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Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог
Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој
вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој
уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним
радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 20.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да
повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у
току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у
потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог
уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.
Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1.
и 3. Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета
уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које
извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документациком;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је
могао знати да се морају извести.
Члан 21.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће
дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом
да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или
због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.
Сходна примена других прописа
Члан 22.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе
закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора
Члан 23.
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Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- техничка документација
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године
- динамика извођења радова
- предмер и предрачун радова
Решавање спорова
Члан 24.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође,
уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу
Број примерака уговора
Члан 23
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
Ступање на снагу
Члан 25
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном
предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду се доставља на адресу: Општина Лебане, ул .Цара Душана бр.116,16230 Лебане са назнаком:
Понуда за јавну набавку радова број 03- ВВ/2017 „Реконструкција индустријске хале «15.мајЕкспортекс» у Лебану I фаза“ - НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13. априла 2017. године
до 13.00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са
назнаком да је поднета неблаговремено
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и
попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да порет такве исправке стави потпис особе
или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача
Отварање понуда обавиће се пред комисијом дана 13. априла 2017. године у 13.15 часова у
просторијама општина Лебане, ул.Цара Душана бр.116, Лебане.
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсним документацијом (поглавље IV),
спецификацију-предмер и прерачун радова (Поглавље III), модел уговора (поглавље VII) као и
следеће обрасце:
1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3. Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 4);
5. Потврда о реализацији уговора (Образац 5);
6. Изјава понуђача о посети локације (Образац 6);
7. Динамички план радова;
8. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде;
9. Оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла;
10. Оригинал писмо о намерама банке да издавање гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року;
11. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који
је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: Општина Лебане, ул. Цара
Душана бр.116,16230 Лебане са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - „Реконструкција индустријске хале «15.мајЕкспортекс» у Лебану I фаза“, број 03- ВВ/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – „Реконструкција индустријске хале «15.мајЕкспортекс» у Лебану I фаза“, број 03- ВВ/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – „Реконструкција индустријске хале «15.мајЕкспортекс» у Лебану I фаза“, број 03- ВВ/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – „Реконструкција индустријске хале «15.мајЕкспортекс» у Лебану I фаза“, број 03- ВВ/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у
поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у
поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
3) понуђачу који ће издати рачун,
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу рока, услова и начина плаћања.
Плаћање ће се вршити након достављања привремених и окончане ситуације, потписаним и
овереним од стране стручног надзора, у складу са Законом о роковима измирења обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/2012, 68/2015).
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ.
Аванс се плаћа након испостављеног авансног рачуна.
Аванс се правда сукцесивно.
9.2. Захтеви у погледу рока и места извођења радова
Рок за извршење радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао.
Индустријска хала «15.мај-Експортекс» у Лебану I фаза“.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од две године рачунајући од дана
примопредаје радова, осим у случају да је за поједине радове важећим прописима другачије одређено.
За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече
од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом
90. Закона о јавним набавкама.
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.
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9.5. Захтев у погледу достављања динамичког плана
Понуђач заједно са понудом, обавезно доставља детаљан динамичким план радова ( мрежни
план, гантограм са свим технолошким везама и људским ресурсима).
9.6. Захтев у погледу прикључка на електроенергетски систем
Извођач радова је дужан да обезбеди привремени прикључка на електроенергетски систем, као и да
плаћа све обавезе снабдевачу за испоручену електричну енергију које су настале у време трајања
извођења радова, односно за време привременог прикључка.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Обавезу плаћања ПДВ – а сносиће уговорна страна која представља пореског дужника у складу
са одредбама Закона о ПДВ –у.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде и роком важности 60 дана од дана јавног отварања
понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама:
безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општина Лебане.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета
3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуде 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 документције;
- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за
објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену
трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
2) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач
добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску
гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без
ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) и не сме имати
наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као
ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља
даљу обавезу за банку, као гаранта.
3) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао,
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на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности
уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) и не сме
имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум примопредаје радова,
као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не
представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
4) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
повраћај аванса, у висини траженог аванса без Пдв-а, која ће важити до момента
враћања целокупног аванса, односно до правања аванса.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и
тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 7 дана од дана
закључења уговора, 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, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за
завршетак радова, у корист Наручиоца Општина Лебане. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора се продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач
може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року-Изабрани
понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне
вредности уговора, у корист Наручиоца Општина Лебане. Рок важности
банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају
да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли
умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
3) Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса најкасније 7 (седам)
дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: неопозива,
безусловна, без приговора, наплатива на први позив. Банкарска гаранција за
повраћај примљеног аванса издаје се у висини уговореног износа аванса.
Гаранција ће важити до момента враћања целокупног аванса када ће бити
враћена Извођачу радова. Наручилац ће уновчити Банкарску гаранцију за
повраћај аванса уколико Извођач радова не изврши своју обавезу или је
непотпуно изврши за коју је примио аванс.
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По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског
обезбеђења ће бити враћена.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДПОНУЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Општина Лебане, ул.
Цара Душана бр.116,16230 Лебане или путем електронске поште на e-mail адреси
javne_nabavke@lebane.org.rs
или факсом на број 016/843-083 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који понуђачи шаљу
електронским путем или факсом могу се доставити радним данима од понедељка до петка, у радно
време наручиоца од 7,00 до 15.00 часова.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима у вези са припремањем понуде за ЈН број 03- ВВ/2017 „Реконструкција
индустријске хале «15.мај-Експортекс» у Лебану I фаза„.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДПОНУЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подпонуђача (члан 93. Закона). Уколико
наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подпонуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подпонуђача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
15. 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.
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16.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ
ДЕЛОВА И ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
Било би пожељно да сваки понуђач се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да
стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће
се радови и изводити.
Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за
предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка
локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за
обилазак локације.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javne_nabavke@lebane.org.rs, које
морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак
локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.
Лице за контакт: Наташа Стојановић телефон 063/404414.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за
доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
javne_nabavke@lebane.org.rs, или факсом на број 016/843-083 или препорученом пошиљком са
повратницом.
Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем факса, исти се може
доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,00 до 15,00 часова.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из предходног става, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151.
став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога;
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је
налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата
таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава);
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти)
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос потребно је прво
уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или ознаку јавне набавке при чему
није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“„уплата“ (
) / и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу.
Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се видети у
оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: Уплата таксе из
Републике Србије
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