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Број: 004-1142/1-2014
Датум: 17.12.2014. године
ДИМИТРОВГРАД

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр.
124/2012),  члана 6.  Правилника о  обавезним елементима конкурсне документације  у
поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова  („Службени
гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.004-1141/1-
2014. Од 17.12.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 004-
1141/2-2014 од 17.12.2014 год., Комисија за јавну набавку је припремила

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ MAЛЕ ВРЕДНОСТИ

      за јавну набавку радова :
           Извођење радова на санацији каменог потпорног зида у улици Сутјеска

 (код библиотеке) 

 број ЈН 11Р/14
 

Димитровград, децембар 2014. године
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу – назив: ЈП“Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“

Адреса наручиоца Димитровград,                 
Балканска 2

Интернет страница наручиоца -

Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности која се спроводи у складу са Законом 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

Циљ поступка Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Рок за подношење понуда: 26.12.2014. године до 10,00 часова

Контакт

Наташа Каменов, 
лице запослено на пословима јавних набавки, 
електронска адреса:javnabdimitrovgrad@  gmail.com
тел: 010/ 361- 108 лок. 109 факс: 010/361-110

    

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке
бр. 11/14

Извођење радова на санацији каменог потпорног зида у улици 
Сутјеска (код библиотеке) 

Партије Набавка није обликована по партијама

Назив  и  ознака  из  општег  речника
набавке 45220000 -  радови на нискоградњи и радови на високоградњи
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
РАДОВЕ

Предмет јавне набавке: Извођење радова на санацији каменог потпорног зида 
у улици Сутјеска (код библиотеке). 

Радови ће се изводити у ул. Сутјеска   на простору  испод Народне Библиотеке у 
Димитровграду.

Постојећи камени потпорни зид који уједно представља ограду библиотеке у 
Димитровграду на к.п. број 256 К.О. Димитровградд, зидан је делом од клесаног камена 
у сувом , а делом од неклесаних камених блокова.

Због дотрајалости, слабе дренаже површинских вода, неодржавања и повећаног 
корисног оптерећења у дворишту библиотеке дошло је до испадања крупнијих делова 
камених блокова из тела зида. 

Опис планираних захвата
Потребно је искључити све активне инсталације, обележити и оградити 

предметни објекат, демонтирати челичну ограду, а затим део каменог зида према 
графичкој документацији разидати. Разиђивање је потребно да прати подграда која 
спречава евентуално обрушавање камених блокова.

Ново тело потпорног зида се формира од армиранобетонског зида пројектованог 
од бетона марке МВ 30 армиран ребрастом арматуром В 500В и GA 240/360. Ископ и 
бетонирање армиранобетонског зида  изводи се у кампадама ширине до 2,00 м. На 
крајевима кампада не треба формирати дилатације већ подужну арматуру наставити 
преклапањем у наредну кампаду. 

Најпре се у ископаном рову до стенске масе изводи стопа зида ширине 2,50 м, а 
затим зид дебљине 30 цм у потребној оплати при чему се као спољашња оплата користи 
новоозидани камени зид. Стопу зида ископати шире и шаловати, положај арматуре 
контролисати за све време бетонирања. Како се не би евентуално нарушила стабилност 
зида кроз појаву клижења и претурања на контакту са стенском масом потребно је 
извршити потребна анкерисања у стенску масу према детаљима из глваног пројекта 
санације. Бушени анкери од ребрастог гвожђа се заливају цементним малтером, након 
потребног времена везивања приступа се монтирању арматуре стопе зида. 

Разидани камен из постојећег зида уз адекватну ограду користити за зидање 
облоге новопројектованог зида. Преко урађеног зида радити завршни хоризонтални 
серклаж који се наставља и преко дела зида који није обухваћен санацијом. У завршни  
хоризонтални серклаж предвидети везу за монтажу заштитне ограде.

У потпорним зидовима ради се дренажа у вду барбакана ради одвођења 
подземних и процедних вода. Барбакане формирати од PVC цеви пречника 75 мм.

Извођење  радова  који  су  предмет  јавне  набавке  не  може  бити  дужи  од  60
календарских дана од дана увођења у посао.
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75 И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

       На  основу члана  75.  Закона  о  јавним набавкама,  и  Правилника  о  обавезним
елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину
доказивања испуњености услова,  позвани понуђач је у обавези да испуњава следеће
услове: 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:  

1. Да  је  регистрован  код  надлежног  органа  односно  уписан  у  одговарајући
регистар.

2. Да понуђач (привредно друштво или предузетник) 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.

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношења понуда.

4.  Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

V  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност  ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА за  учешће  у  поступку  предметне  јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ:
Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно  извод  из  регистра
надлежног Привредног суда;

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона   –   Доказ  :   
Правна лица достављају:
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- извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица,  односно  седиште представништва или огранка страног правног
лица;

- извод  из  казнене  евиденције  Посебног  одељења  (за  организовани  криминал)
Вишег суда у Београду;
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је  обавештење
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html

- уверење  из  казнене  евиденције  надлежне  полицијске  управе  Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о
казненој  евиденцији  («Сл.  лист  СФРЈ»,  бр.  5/79)  -  орган  надлежан  за  унутрашње
послове  општине  на  чијој  територији  је  то  лице  рођено),  али  и  према  месту
пребивалишта.

Ако  има  више  законских  заступника за  сваког  се  доставља  уверење  из  казнене
евиденције.

Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља:
-  уверење односно  извод из  казнене  евиденције  надлежне  полицијске  управе
Министарства унутрашњих послова  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 за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења  (сходно
члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79)
-  орган  надлежан  за  унутрашње послове  општине  на чијој  територији  је  то лице
рођено), али и према месту пребивалишта.

Доказ     не     може     бити     старији     од     два     месеца     пре     отварања     понуда  ; 

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона -   Доказ:   
Правна лица достављају:

Потврде  привредног и прекршајног суда  да му није изречена мера забране обављања
делатности,  или  потврда  Агенције  за  привредне  регистре  да  код  тог  органа  није
регистровано,  да  му  је  као  привредном  друштву  изречена  мера  забране  обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

Предузетници   достављају  : 
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је
као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда;

Физичка лица достављају: 
Потврда  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране  обављања  одређених
послова. 

Доказ мора бити издат након   објављивања   позива за подношење понуда; 

4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона -   Доказ:   
Уверење Пореске управе  Министарства финансија и привреде  да је измирио доспеле
порезе  и  доприносе  и  уверење  надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је  измирио
обавезе  по  основу  изворних  локалних  јавних  прихода или  потврду  Агенције  за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Испуњеност обавезних услова за учешће од тачке 1. до тачке 4. , у складу са чл.
77.  став  4.  Закона,  понуђач  доказује  достављањем  изјаве  (Образац  изјаве
понуђача дат је  у поглављу  XII)  којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу  потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава  мора  бити  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 и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.  

5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ:
Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности  која је предмет јавне набавке, ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 6.Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је
ималац права интелектуалне својине. – Доказ:
Попуњен и потписан ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – (Образац изјаве, дат је у поглављу XI)

6. Услов из члана 75. ст. 2.  - Доказ: 
Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 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. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ:  
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
Понуђач треба да располаже довољним  пословним капацитетом:

7. Понуђач треба да је  извршио радове,  који су исти или слични  предмету јавне
набавке.

Доказ: списак најважнијих извршених радова,  који су исти или слични предмету јавне набавке,
за период који није дужи од 8 година, са износима, датумима и листама  наручилаца.( потписан и
оверен од стране одговорног лица понуђача).

Понуђач треба да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

8. Понуђач треба да поседује  у свом власништву или да има  на располагању
следећу опрему:

камион…......................................................ком 1
ровокопач.............. …..................................ком 1
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Доказ:  Доказ   о   власништву или закупу опреме (уговор  о   купопродаји,  уговор о
закупу, рачун,  инвентарска  листа).

9. Да има најмање:
 - 10 запослених радника у радном односу и, 
 - 1 дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом и 

Доказ:
 -  за  десет  (10)  запослених  радника  у  радном  односу-  фотокопије  радних
књижица заједно са фотокопијом М3А. 
- за 1  дипломираног грађевинског инжењера  уговор о ангажовању по било ком
основу и фотокопија лиценце са потврдом инжењерске коморе србије.  

Уколико п  онуду   подноси   група понуђача 
понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да
достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  понуђач  је  дужан  да  за
подизвођача достави доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач  извршити преко  подизвођача  –  уколико  је  такав  доказ  предвиђен  посебним
прописом.  

Наведене  доказе  о  испуњености  услова  понуђач  може  доставити  у  виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи
од  понуђача,  чија  је  понуда  на  основу  извештаја  за  јавну  набавку  оцењена  као
најповољнија,  да  достави на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи  који  су  регистровани  у  регистру  који  води  Агенција  за  привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције
за  привредне  регистре,  који  је  јавно  доступан  на  интернет  страници  Агенције  за
привредне регистре.

Наручилац  неће  одбити  понуду  као  неприхватљиву,  уколико  не  садржи  доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може,  уместо  доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном  и
материјалном  одговорношћу  оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи  којима  понуђач  доказује  испуњеност  тражених  услова  издати  од  стране
надлежних органа те државе.

Понуђач  је  дужан  да  без  одлагања  писмено  обавести  наручиоца  о  било  којој
промени у  вези  са  испуњеношћу услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
 САЧИНЕ ПОНУДУ

Рок за  доставу  понуде је  26.12.2014.  године  до  10,00  часова  без  обзира  на
начин доставе понуде.

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
26.12.2014. године у 10:30 часова, на адреси Наручиоца. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања  понуда  активно  могу  учествовати  само  овлашћени  представници  понуђача.   

Представник  понуђача  дужан  је  да  достави  уредно  оверено  овлашћење за
учествовање у отварању понуда.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА       
Понуда мора бити на српском језику.

2.        НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА:  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са  сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: 

ЈП  “ДИРЕКЦИЈА  ЗА   ИЗГРАДЊУ  И  УРБАНИЗАМ   ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД“, Балканска 2, 18320 ДИМИТРОВГРАД са назнаком: 

,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН БР. 11Р/14 - Извођење радова на санацији 
каменог потпорног зида у улици Сутјеска (код библиотеке) - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
26.12.2014. године до 10,00 часова.

Понуда се саставља тако да понуђач уписује податке у обрасце који су саставни
део Конкурсне документације и прилаже доказе наведене у Конкурсној документацији. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда је потпуна уколико је у целости у складу са обрасцем понуде и садржи

све ставке предвиђене у истом.
Понуду и све прилоге потписује искључиво овлашћено лице.
Понуђач  је  у  обавези  да  комплетан  садржај  понуде  преда  у  форми  која

онемогућава  убацивање  или  уклањање  појединих  докумената  након  отварања
понуде  –  Понуда  треба  да  буде  повезана  траком  (јемствеником)  у  целину  и
запечаћена.

Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Понуду  са  попуњеним  јединачним  ценама-  понуђач  треба  читко  да  попуни

штампаним словима, потпише и овери печатом.
Није  дозвољено  вршити  прекуцавање  понуде  од  стране  Понуђача,  вршење

преправки или дописивање текста, свака евентуална промена јединичне цене (исправка
штампарске грешке) и то за сваку позицију посебно мора бити потписана од стране
овлашћеног лица и оверена печатом Понуђача.

Благовременом  понудом се  сматра  понуда  која  је  примљена  од  стране
Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
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Одговарајућом  понудом се  сматра  понуда  која  је  благовремена  и  за  коју  је
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац
није  одбио  због  битних  недостатака,  која  је  одговарајућа,  која  не  ограничава,  нити
условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.

3.        ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА  
Понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за

учешће  у  поступку  јавне  набавке,  попуњене,  потписане  и  печатом  оверене  обрасце
садржане у конкурсној документацији.

Понуда мора да садржи следеће:
1 попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде, (Образац VII)
2 попуњен, печатом оверен и потписан Образац – изјава о кључном техничком

особљу VIII
3 попуњена,  печатом  оверена  и  потписан  изјава  о  независној  понуди  (за  све

учеснике  у  поступку набавке,  подизвођаче,  учеснике  у  заједничкој  понуди  –
уколико их има) - Образац IX,

4 попуњена,  печатом  оверена  и  потписан  изјава  о  поштовању  обавеза  из
чл.75.ст.2. Закона - Образац XI

5 доказе  о  испуњености  услова  у  складу  са  чланом  77.  Закона,  наведене  у
упутству како се доказује испуњеност услова или Образац изјаве о испуњености
услова – Образац XII

6 попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора - образац XIII
7 доказ  о  испуњености  обавезног  услова  –  тачка  5.  Упутства  како  се  доказује

испуњеност услова
8 доказе о испуњености додатних услова

Испуњеност  ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА  од  тачке  1.  до  тачке  4.  доказује  се
достављањем доказа/потврда наведених у Упутству како се доказује испуњеност
услова или достављањем Изјаве – на начин како је то описано у поглављу V Упутство
како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је обавезан да достави доказ о испуњености услова под тачком 5. –
важећу  дозволу  за  обављање  делатности  -  уколико  је  иста  предвиђена  посебним
прописом.  

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности  јавне  набавке  потребно  испунити  обавезан  услов  из  тачке  5.  Упутства,
понуђач  може  доказати  испуњеност  тог  услова  преко  подизвођача  којем  је  поверио
извршење тог дела набавке.

4.        ОБЛИКОВАНОСТ НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА:  
Ова набавка  није обликована  по партијама.

5.        МОГУЋНОСТ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:  
Понуда са варијантама није дозвољена.

6.        НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју

понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа

накнадно доставља. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП “Дирекција за
изградњу  и урбанизам општине Димитровград“, Балканска 2, 18320 Димитровград, са
назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку ЈН бр.  11Р/14   Извођење  радова  на  санацији
каменог потпорног зида у улици Сутјеска (код библиотеке) - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку ЈН бр.  11Р/14 –  Извођење радова на санацији
каменог потпорног зида у улици Сутјеска (код библиотеке) - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Опозив понуде за јавну набавку ЈН бр.  11Р/14  –  Извођење радова на санацији
каменог потпорног зида у улици Сутјеска (код библиотеке)  - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН бр.  11Р/14  –  Извођење радова на
санацији  каменог  потпорног  зида  у  улици  Сутјеска  (код  библиотеке)  -  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.

Понуда не може бити опозвана после истека крајњег рока за подношење понуда.

7.        ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОЈ ПОНУДИ  
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 да учествује у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,

односно да ли подноси понуду самостално,  или као заједничку понуду,  или подноси
понуду са подизвођачем.

8.        АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА  
Уколико понуђач намерава да део набавке повери подизвођачу у обавези је да то

и наведе, да наведе назив и седиште подизвођача, попуни, печатом овери и потпише
образац списак  подизвођача  и  подаци  о  подизвођачу,  проценат  укупне  вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да опише
део предмета  набавке  који  ће  извршити преко подизвођача.  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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача. 

Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави
доказе о испуњености ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА од тачке 1. до тачке 4.   из Упутства
како се доказује испуњеност услова из чл. 75 и 76. став 2 Закона о јавним набавкама или
Изјаву из поглавља XII. 

Понуђач  доставља доказ  из  тачке  5.  за  подизвођача  уколико  је  такав  доказ
потребан за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

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 у потпуности одговара за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

9.        ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
Понуду може поднети група понуђача.
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Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум којим  се  понуђачи  из  групе
међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на  извршење  јавне  набавке,  који  обавезно
садржи податке о:

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења (уколико је то

предвиђено конкурсном документацијом или Законом),
 понуђачу који ће издати рачун/оверену ситуацију,
 рачун на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Сваки  учесник  заједничке  понуде  доставља  доказе  о  испуњености
ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА  од  тачке  1.  до  тачке  4.   из  Упутства  како  се  доказује
испуњеност услова из чл. 75. и 76. став 2. Закона о јавним набавкама  или Изјаву из
поглавља XII.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВ из тачке 5. Упутства дужан је да испуни понуђач из групе
коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ учесници у заједичкој понуди испуњавају заједно, на начин
одређен споразумом.

Наручилац  не  може  од  групе  понуђача  да  захтева  да  се  повезују  у  одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10.    НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ РОК,  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД  
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  

10.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  :
-  Исплата ће се вршити по испостављању месечних ситуација,  сачињених на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде,
потписаних од стране стручног надзора Наручиоца .

- Рок за исплату месечних ситуација за радове не може бити дужи од 45 (четрдесетпет)
дана од дана пријема оверене ситуације.

-Окончана ситуација у висини од 10% укупне вредности изведених радова испоставља
се наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и
сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну за изведене радове.

- Гарантни рок за извршене радове не може бити краћи од 2 године. 

- Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

10.2.   Захтеви у погледу рока извођења радова  :
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Рок извођења радова:  Извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити
дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао.

10  .3  .     Захтев у погледу рока важења понуде  :
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику

затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати

понуду.

11.    ЦЕНА  
Понуђене цене радова су  фиксне  до коначне реализације уговора и  обухватају

све трошкове које понуђач има у вези са извођењем радова, а према предмеру радова
Понуђене јединичне цене услуга су  фиксне  до коначне реализације уговора и

обухватају све трошкове које понуђач има у вези са извођењем радова, као што су нпр.
рад, превоз запослених, осигурање, лична заштитна средства, и сл. 

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.

Цена дата у понуди мора бити фиксна и не може се мењати.
Цена  обухвата  све  трошкове  везане  за  извршење  предмета  јавне  набавке

(трошкове превоза, итд.).
Уколико Комисија изрази сумњу да је Понуђач понудио неуобичајено ниску цену,

исти  ће  од  понуђача  тражити  у  писаном  облику  детаљно  образложење  свих  њених
саставних  делова  које  сматра  меродавним.  Наручилац  може  да  одбије  понуду  због
неуобичајено ниске цене у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

12.       ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ  
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ  
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,  ЗАШТИТИ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,  УСЛОВИМА РАДА И СЛ.,  А КОЈИ  
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

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

Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

13.    ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Средства финансијског обезбеђења које доставља понуђач приликом достављања понуде

      - Гаранција за озбиљност понуде:  БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена,
која ће представљати  средство обезбеђења за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на
попуну у износу од  10% од вредности понуде без ПДВ.

             Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  подношење
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менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),
- фотокопију Картона депонованих потписа  
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)
- фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке

            Предметна меница за озбиљност понуде активираће се у случају да понуђач, који буде
изабран  као  најповољнији,  из  било  ког  разлога  одустане  од  своје  понуде  или  не  приступи
закључењу  одговарајућег  Уговора,  односно  не  закључи  одговарајући  Уговор  о  реализацији
предметне јавне набавке у року који одреди Наручилац.

Понуђачима  чија  понуда  није  изабрана  као  најповољнија  или  чија  понуда  није
прихватљива или одговарајућа, предметна меница за озбиљност понуде биће враћена након што
Наручилац  закључи  уговор  са  изабраним  понуђачем  -  личним  преузимањем  уз  прописно
потписано и оверено печатом овлашћење у просторијама Наручиоца или путем поште, при чему
је понуђач у обавези да пошаље писмену сагласност за слање предметне менице поштом на факс
Наручиоца.

- Средство финансијског обезбеђења  доставља најповољнији понуђач приликом
закључења уговора-

1.   За  добро  извршење  посла:  БЛАНКО  МЕНИЦА,  прописно  потписана  и  оверена,  са
меничним овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. 

Меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава
своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у
року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

2.  За отклањање недостатака у гарантном року: БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана
и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у износу  од 10% вредности уговора без ПДВ.

Меница  за  отклањање  недостатака  у  гарантном  року,  активираће  се  у  случају  да
Испоручилац не изврши  обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност
коришћења предмета набавке у гарантном року. 

Меница  за  отклањање  недостатака  у  гарантном року биће  на  писани  захтев  враћена
Испоручиоцу у року од 3 дана након истека гарантног рока.

Уз одговарајуће менице изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  подношење
менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),
- фотокопију Картона депонованих потписа 
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)
- фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке

Подношењем  менице  за  добро  извршење  посла  и  менице  за  отклањање
недостатака у гарантном року аутоматски престаје важење менице за озбиљност понуде,
која ће на писани захтев бити враћена понуђачу.

14.       ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА  
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на

располагање.
            Наручилац је дужан да:

 чува као поверљиве све  податке  о  понуђачима садржане у понуди које  је  као
такве, у складу са законом понуђач означио у понуди;
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 одбије  давање  информације  која  би  значила  повреду  поверљивости  података
добијених у понуди;

 чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
Не  сматрају  се  поверљивим  докази  о  испуњености  обавезних  услова,  цена  и

други  подаци  из  понуде  који  су  од  значаја  за  примену  елемената  критеријума  и
рангирање понуде. 

15.    ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА       у  вези  са  припремањем  понуде
заинтересовани  понуђач  може  тражити  према  члану  20.  Закона  о  јавним
набавкама   писаним  путем,  поштом,   доставом  на  адресу  наручиоца
ЈП“Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ Балканска
2,  18320  Димитровград,  односно  путем  електронске  поште  или  факсом,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, само у току радне
недеље од понедељка до петка у периоду од 07:00 до 15:00 часова.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што
је  друга  страна  дужна  и  да  учини  када  је  то  неопходно  као  доказ  да  је  извршено
достављање.

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. 

16.       ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА       ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И  
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА   

Наручилац може да захтева ако ће му она помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде
који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би
се понуда која  je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

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.

17.              ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА  
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА  
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА   

Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума најнижа
понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном
ценом, наручилац ће као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који понуди
краћи рок  извођења радова. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом
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најнижом  понуђеном  ценом  и  истим  роком  извођења  радова  ,  наручилац  ће  као
најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који понуди краћи рок  плаћања.

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове,
наручилац ће изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена
није већа од 15% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача. 

18.    ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ       
Понуде за које се  после отварања понуда, а на основу прегледа утврди да не

испуњавају  све  услове  из  конкурсне  документације  биће  одбијене  због  битних
недостатака. 

Понуде које пристигну након истека рока одређеног за прикупљање понуда биће
одбијене као неблаговремене.

Понуде које не испуњавају техничке спецификације из конкурсне документације
биће одбијене као неодговарајуће.

Понуда  може  бити  одбијена  ако  је  неприхватљива –  ако  прелази  износ
процењене вредности јавне набавке.

19.    ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:       
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.

20.    НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ :  
- Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године у поступку јавне набавке:

1)  поступао  супротно  забрани из  чл.  23.  и  25.  Закона  о  јавним набавкама  (Заштита
интегритета поступка и забрана радног ангажовања код понуђача);
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа (ако се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац
ако је предмет јавне набавке истоврстан);
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
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4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5)  извештај  надзорног  органа  о  изведеним  радовима  који  нису  у  складу  са
пројектом, односно уговором;
6)  изјава  о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7)  доказ  о  ангажовању  на  извршењу  уговора  о  јавној  набавци  лица  која  нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21.    ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ  
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ  

Понуђач који се  налази на  списку негативних референци који  води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде  додељен  уговор,  дужан  је  да  у  тренутку  закључења  уговора  преда  наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини
од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи.

22.       ОБУСТАВА ПОСТУПКА НАБАВКЕ       -  наручилац ће обуставити поступак набавке
уколико  нису  испуњени  услови  за  избор  најповољније  понуде.  Наручилац,  може  да
обустави  поступак  набавке  из  објективних  и  доказивих  разлога  који  се  нису  могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча.

2      4      . ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА   
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и

материјалном одговорношћу да  је  поштовао  све  обавезе  које  произилазе  из  важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у
поглављу XI конкурсне документације).

2      5      .  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.

2      6      .   ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА       може се поднети у складу са Законом о јавним
набавкама и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој  комисији,  а  предаје  наручиоцу.
Примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој
комисији.  Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно  или  препорученом
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пошиљком са  повратницом.  Захтев  за  заштиту права  се  може поднети  у  току целог
поступка  јавне  набавке,  против  сваке  радње наручиоца,  осим  уколико  Законом није
другачије одређено.  О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се  сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  из  чл.  108.  Закона  или  одлуке  о
обустави  поступка  јавне  набавке  из  чл.  109.  Закона,  рок  за  подношење  захтева  за
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха:
Републичка административна такса за ЈН 1У/14 –ЈП“Дирекција за изградњу и урбанизам
општине Димитровград“, корисник: Буџет Републике Србије). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој  комисији за заштиту права а

предаје Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а  може се
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату
прописане таксе.  Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

2      7      .    ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:  
Уговор ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам

дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона о јавним набавкама.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

OПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Место и поштански број:

Лице овлашћено за 
заступање потписивање 
уговора (пуно име презиме
и функција)

Број текућег рачуна  понуђача

Назив банке код које се води 
текући рачун

Матични број понуђача:

ПИБ понуђача:

Шифра делатности понуђача

Име особе за контакт:

Контакт телефон

Fax:

Е-mail:

Датум

1) Понуду дајем: 

А)  САМОСТАЛНО Б)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

(заокружити и уписати податке)

 Б) Подизвођачи:

1.
___________________________________________________________________________
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2.
___________________________________________________________________________

3.
___________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

В) Учесници у заједничкој понуди

1.
___________________________________________________________________________

2.
___________________________________________________________________________

3.
___________________________________________________________________________
                        (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

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.

У _________________________

Дана:________________20____.г.

П О Н У Ђ А Ч

М.П.

___________________________________
(име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности                                   ЈН бр. 11Р/14

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Адреса подизвођача
улица, број, место, општина

Овлашћено лице

Лице за контакт

Телефон / мобилни телефон

Телефакс

Е-mail

Порески идентификациони 
број (ПИБ)

Матични број 

Шифра делатности

Назив банке

Број рачуна

      Место  и датум                                                   Подизвођач

________,____. ____. 20___. год.         ____________________________
          (потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац  ''Подаци  о  подизвођачу''  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе
понуду са подизвођачем. У случају понуде са више подизвођача образац копирати, попунити,
потписати и оверити од стране сваког подизвођача, при чему печат и потпис овлашћеног лица
морају бити оригинал.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности                                   ЈН бр. 11Р/14

Адреса учесника
улица,број,место,општина

Овлашћено лице

Лице за контакт

Телефон / мобилни телефон

Телефакс

Е-mail

Порески идентификациони 
број (ПИБ)

Матични број 

Шифра делатности

Назив банке

Број рачуна

      Место  и датум                                                   Учесник у заједничкој понуди

________,____. ____. 20__. год.         ____________________________
          (потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац  ''Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди''  попуњавају  само  они
понуђачи који подносе заједничку понуду. У случају понуде са више учесника образац копирати,
попунити, потписати и оверити од стране сваког учесника, при чему печат и потпис овлашћеног
лица морају бити оригинал.
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          На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова бр.  11Р/14 –
Извођење  радова  на  санацији  каменог  потпорног  зида  у  улици  Сутјеска  (код
библиотеке), дајемо следећу
                                        

ПОНУДУ
Број: __________________ од ______.2014.године

Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:

Словима: _____________________________________________________________________

ПДВ 20 %:

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ:

Словима: _____________________________________________________________________

                                                    
 

4. Начин плаћања: Исплата ће се вршити по испостављању месечних ситуација, 
сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из
усвојене понуде, потписаних од стране стручног надзора Наручиоца .

-Рок  за  исплату  месечних  ситуација  за  радове  износи  _______дана  од  дана  пријема
оверене ситуације. (не може бити дужи од 45  дана)

5. Важност понуде: износи ____   дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).

6. У цену су урачунати сви зависни трошкови до места извођења радова.

8. Понуда се односи на целокупну набавку.

9. Прихватамо све услове наведене у моделу уговора.

10. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.
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11. Рок извођења радова: ____  календарских дана од дана увођења у посао (не може
бити дужи од 60 календарских дана)

12.  Гарантни рок за изведене радове је ____  година од дана примопредаје изведених
радова.  (не краће од две године)   
 

                                             Име и презиме овлашћеног лица

 
________________________

                                                                                    
                                                                                                 Потпис овлашћеног лица

М.П.                        ___________________________
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VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

И З Ј А В А

О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ
ОДГОВОРНО ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ, ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Изјављујем  под  материјалном,  моралном  и  кривичном  одговорношћу  да  ће
одговорни  за  извршење  уговора  и  квалитет  изведених  радова за  ЈН  бр.11Р/14  –
Извођење  радова  на  санацији  каменог  потпорног  зида  у  улици  Сутјеска  (код
библиотеке) 

бити:

1.
одговорно лице за извршење уговора
(потписник уговора)

2.
лице одговорно за квалитет  
изведених радова

3.
лице одговорно за квалитет  
изведених радова

Дана, _____._____20____.године

Понуђач/Носилац групе
(М.П.)

______________________________________
(име, презиме и потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: 
Уколико  буде  изабран,  понуђач  је  у  обавези  да  лице  које  је  навео  као  лице

одговорно за квалитет изведених радова посебним решењем именује као лице одговорно
за квалитет одређених изведених радова. 
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IX   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И з ј а в а   о  н е з а в и с н о ј   п о н у д и

У вези  са  Позивом за  подношење  понуда  за  јавну набавку бр.  11Р/14  -  Извођење
радова на санацији каменог потпорног зида у улици Сутјеска (код библиотеке)  ,
дајем

И З Ј А В У

Понуђач:________________________________________________________________

из__________________________, адреса:____________________________________
изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуду подноси у поступку јавне набавке бр. 11Р/14, наручиоца ЈП“Дирекција за
изградњу   и  урбанизам   оштине  Димитровград“,  по  позиву за  подношење понуда  у
јавној набавци мале вредности:   Извођење радова на санацији каменог потпорног
зида у улици Сутјеска (код библиотеке)  и такође неопозиво изјављује:

- да у потпуности прихвата услове наручиоца из позива за подношење понуда и
конкурсне документације и да је у складу са тим припремио понуду

- да је упознат са свим условима односно захтевима техничке спецификације и
конкурсне документације у целини,

- да је при припреми понуде поштовао техничке и друге услове наручиоца,

- да према запосленима испуњава уредно обавезе, односно захтеве из колективног
уговора  или  другог  одговарајућег  акта,  као  и  да  благовремено  и  редовно
испуњава обавезе према подизвођачима.

Дана:_______________године.
Понуђач:

М.П.
____________________________________________

(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)

Напомена:.  У  случају понуде  са   подизвођачима  или  групе  понуђача  у  заједничкој  понуди,
изјаву копирати у потребан број примерака, попунити, потписати и оверити од стране сваког
подизвођача  или учесника  у  заједничкој  понуди,  при чему печат  и потпис  овлашћеног  лица
морају бити оригинал.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 За припрему понуде ради учешћа у поступку јавне набавке:

 Број 11Р/14 - Извођење радова на санацији каменог потпорног зида у улици 
Сутјеска (код библиотеке) , ЈН 11Р/14

Наручиоца ЈП“Дирекција за  изградњу и урбанизам општине Димитровград“, имали смо
трошкове по достављеној спецификацији: 

Врста трошкова Износ

                                          УКУПНО:

Оригинал обрасца треба попунити, потписати и оверити. Уколико дође до исправке у
подацима исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач.

    

Дана:_____________________године.

Понуђач:

М.П.

____________________________________
(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)

Напомена: Подношење овог обрасца није обавезно.
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________________[навести  назив  понуђача]  у
поступку  јавне  набавке  мале  вредности бр.  11Р/14  -  Извођење радова  на  санацији
каменог потпорног зида у улици Сутјеска (код библиотеке) , поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, те да
је поштовао обавезе из области заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.

Дана:_____________________године.
Понуђач:

М.П.

____________________________________
(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)

Напомена:  Уколико  понуду подноси група  понуђача,  Изјава  мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавам
обавезне  услове  за  учешће  у  поступку јавне  набавке  радова:  Извођење радова на
санацији  каменог  потпорног  зида  у  улици  Сутјеска  (код  библиотеке)  за  коју
наручилац ЈП“Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровгтрад“ спроводи
поступак јавне набавке мале вредности бр.  11Р/14,  у  складу са  чланом 75.  Закона о
јавним набавкама, и то да:
 Да  сам  као  понуђач  регистрован  код  надлежног  органа  односно  уписан  у

одговарајући регистар, и као доказ поседујем - извод из регистра надлежног органа -
Агенције за привредне регистре Републике Србије

 Да као понуђач - привредно друштво или предузетник 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 и као
доказ  у  сваком  тренутку  могу  доставити  извод  из  казнене  евиденције,  односно
уверење надлежног суда и надлежне Полицијске управе, Министарства унутрашњих
послова.

 Да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања  односно  слања  позива  за  подношења понуда  и  као  доказ  у  сваком
тренутку  могу  доставити  потврду  Привредног  и  Прекршајног  суда  да  ми  није
изречена мера забране обављања делатности, или потврду Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано да ми је као привредном друштву
(субјекту) изречена мера забране обављања делатности.

 Да  сам измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине у  складу  са
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној
територији  и  као  доказ  у  сваком  тренутку  могу  доставити Уверење (потврду)
Пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде  о измиреним доспелим
порезеским обавезама и доприносима  и уверења надлежне локалне самоуправе  о
измиреним локалним јавним приходима.

Потврђујем  да  сам  у  потпуности  упознат  са  условима  из  конкурсне
документације за јавну набавку за коју подносим понуду, те неопозиво прихватам све
предвиђене услове наведене у документацији што потврђујем потписивањем ове Изјаве.

Дана:_____________________године.
Понуђач:

М.П.
___________________________________________

(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА
75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавам
обавезне  услове  за  учешће  у  поступку јавне  набавке  услуга:  Извођење радова  на
санацији  каменог  потпорног  зида  у  улици  Сутјеска  (код  библиотеке)  за  коју
наручилац ЈП“Дирекција за изградњу и урбанизам  општине Димитровград“ спроводи
поступак јавне набавке мале вредности бр.  11Р/14,  у  складу са  чланом 75.  Закона о
јавним набавкама, и то да:
 Да  сам  као  понуђач  регистрован  код  надлежног  органа  односно  уписан  у

одговарајући регистар, и као доказ поседујем - извод из регистра надлежног органа -
Агенције за привредне регистре Републике Србије

 Да као понуђач - привредно друштво или предузетник 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 и као
доказ  у  сваком  тренутку  могу  доставити  извод  из  казнене  евиденције,  односно
уверење надлежног суда и надлежне Полицијске управе, Министарства унутрашњих
послова.

 Да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања  односно  слања  позива  за  подношења понуда  и  као  доказ  у  сваком
тренутку  могу  доставити  потврду  Привредног  и  Прекршајног  суда  да  ми  није
изречена мера забране обављања делатности, или потврду Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано да ми је као привредном друштву
(субјекту) изречена мера забране обављања делатности.

 Да  сам измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине у  складу  са
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној
територији  и  као  доказ  у  сваком  тренутку  могу  доставити Уверење (потврду)
Пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде  о измиреним доспелим
порезеским обавезама и доприносима  и уверења надлежне локалне самоуправе  о
измиреним локалним јавним приходима.

Потврђујем  да  сам  у  потпуности  упознат  са  условима  из  конкурсне
документације за јавну набавку за коју подносим понуду, те неопозиво прихватам све
предвиђене услове наведене у документацији што потврђујем потписивањем ове Изјаве.

Дана:_____________________године.
Подизвођач:

М.П.
___________________________________________

(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)
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ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ

НАБАВКАМА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавам
обавезне  услове  за  учешће  у  поступку јавне  набавке  радова:  Извођење радова на
санацији  каменог  потпорног  зида  у  улици  Сутјеска  (код  библиотеке)  за  коју
наручилац ЈП“Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ спроводи
поступак јавне набавке мале вредности бр.  11Р/14,  у  складу са  чланом 75.  Закона о
јавним набавкама, и то да:
 Да  сам  као  понуђач  регистрован  код  надлежног  органа  односно  уписан  у

одговарајући регистар, и као доказ поседујем - извод из регистра надлежног органа -
Агенције за привредне регистре Републике Србије

 Да као понуђач - привредно друштво или предузетник 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 и као
доказ  у  сваком  тренутку  могу  доставити  извод  из  казнене  евиденције,  односно
уверење надлежног суда и надлежне Полицијске управе, Министарства унутрашњих
послова.

 Да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања  односно  слања  позива  за  подношења понуда  и  као  доказ  у  сваком
тренутку  могу  доставити  потврду  Привредног  и  Прекршајног  суда  да  ми  није
изречена мера забране обављања делатности, или потврду Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано да ми је као привредном друштву
(субјекту) изречена мера забране обављања делатности.

 Да  сам измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине у  складу  са
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној
територији  и  као  доказ  у  сваком  тренутку  могу  доставити Уверење (потврду)
Пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде  о измиреним доспелим
порезеским обавезама и доприносима  и уверења надлежне локалне самоуправе  о
измиреним локалним јавним приходима.

Потврђујем  да  сам  у  потпуности  упознат  са  условима  из  конкурсне
документације за јавну набавку за коју подносим понуду, те неопозиво прихватам све
предвиђене услове наведене у документацији што потврђујем потписивањем ове Изјаве.

Дана:______________године.
Члан групе понуђача:

М.П.
___________________________________________

(име и презиме,  потпис овлашћеног лица)
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XIII  MОДЕЛ  У Г О В О Р А
о додели јавне набавке мале вредности

Закључен између:

ЈП ''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам  општине  Димитровград'', са
седиштем  у Димитровграду, улица  Балканса  2  матични  број:  20886161,  ПИБ:
107866007, које  заступа  директор  Гордана  Ранчев,  дипл.инг.арх.  (у  даљем  тексту:
Наручилац) и 

_______________________________________________________,  са  седиштем  у
__________________________________________________________________,  матични
број:________________________,  ПИБ:_________________________које  заступа
____________________________________________ (у даљем тексту: Извођач ).

Члан 1.

Наручилац је, у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности  бр.  9Р/14,
по позиву објављеном на Порталу управе за јавне набавке,   дана 17.12.2014.  године,
изабрао  Извођача   ________________________________________као  најповољнијег
понуђача за извођење радова на санацији каменог потпорног зида у улици Сутјеска
(код библиотеке). 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора,  Извођач  се  обавезује да
обезбеди радну снагу, техничку опрему, материјал, грађевинску и другу опрему,  као и
све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
   

       Вредност радова – цена

Члан 2.

Уговорне  стране  утврђују  да  цена  свих  радова  који  су  предмет  овог  Уговора
износи        _________________  динара без ПДВ-а, односно________________ динара,
са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена и количина из усвојене понуде
Извођача број _______ од _____________године.

Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 1. овог уговора, исплати
Извођачу радова средства у укупном износу од ___________________ динара са пдв-ом,
која су обезбеђена   у   Буџету општине Димитровград за 2014.год. раздео  1, глава  21
Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам,   функција  620  развој  заједнице,  позиција  25,
економска класификација 4251 – Саобраћајнице у граду.

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
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обухвата и трошкове, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
               

Услови и начин плаћања

Члан 3.

Исплата  ће  се  вршити  по  испостављању  месечних  ситуација,  сачињених  на
основу оверене  грађевинске  књиге  изведених  радова  и  јединичних  цена  из  усвојене
понуде,  потписаних  од  стране  стручног  надзора  Наручиоца.  Рок  за  исплату  месечних
ситуација за радове је ______ дана од дана пријема оверене ситуације.

Кoмплетну документацију  неопходну за  оверу привремене  ситуације:  листове
грађевинске књиге,  одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију
Извођач доставља стручном надзору који  ту  документацију чува  дo  примопредаје  и
коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач
признаје без права приговора.  
                                   
              Рок за завршетак радова

Члан 4.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______ календарских
дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Датум  увођења  у  посао,  стручни  надзор  уписује  у  грађевински  дневник,  а
сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац  предао Извођачу техничку документацију, 
- да је Наручилац  Решењем одредио стручни надзор.
  Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног

стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.          
Под  роком  завршетка  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. 

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом  Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
-  у  случају прекида  рада  изазваног  актом надлежног  органа,  за  који  није  одговоран
Извођач.
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Захтев  за  продужење  рока  извршења  радова  Извођач писмено  подноси
Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека
коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о
томе постигну писмени споразум. Уговорени рок ће се сматрати прећутно продуженим
из  разлога  наведених  у  ставу  1  овог  члана  и  уколико  Наручилац  по  благовремено
поднетом  оправданом  захтеву  Извођача  за  продужење  рока,  не  приступи,  до  истека
коначног  рока  за  завршетак  радова,  закључењу  Анекса  овог  уговора.  Извођач се
обавезује  да,  и  по  истеку  тог  рока,  на  први  позив  Наручиоца  приступи  закључењу
Анекса овог уговора.
            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако  Извођач падне  у  доцњу са  извођењем радова,  нема  право на  продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
         

Уговорна казна

Члан 6.

Уколико  Извођач не  заврши  радове  у  уговореном  року,  дужан  је  да  плати
Наручиоцу уговорну казну у висини 1  ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења,  с  тим што укупан  износ  казне  не  може бити већи од 5% од вредности
укупно уговорних радова.

Наплату  уговорне  казне  Наручилац  ће  извршити,  без  претходног  пристанка
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете,
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање
и износ штете Наручилац и Извођач морају да докажу.

Обавезе  Извођача

Члан 7.

Извођач се  обавезује  да  изведе  радове  у  складу  са  важећим  прописима,
техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку
радова изведене радове преда Наручиоцу. 

Извођач се обавезује :
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова.                 
-  да се строго придржава мера заштите на раду; 
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- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихов пријем;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за
ту врсту посла и у уговореном року;
-  да  обезбеди  довољну радну  снагу  на  терену и  благовремену  испоруку  уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
-   да  обезбеди  безбедност  свих  лица  на  градилишту,  као  и  одговарајуће  обезбеђење
складишта  својих  материјала  и  слично,  тако  да  се  Наручилац  ослобађа  свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова
до предаје радова  Наручиоцу;
-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије,
који регулишу ову област;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног  надзора  и  да  у  том  циљу,  у  зависности  од  конкретне  ситуације,  о  свом
трошку,  изврши  поправку  или  рушење  или  поновно  извођење  радова,  или  убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- 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;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде
неправилности и недостаци
-  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 по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

-  да  приликом  потписивања  уговора  достави  за  добро  извршење  посла:  БЛАНКО
МЕНИЦА,  прописно  потписана  и  оверена,  са  меничним  овлашћењем  на  попуну  у
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. 

Меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава
своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од
30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

 -  да приликом потписивања уговора достави за отклањање недостатака у гарантном
року: БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на
попуну у износу  од 10% вредности уговора без ПДВ.              

Меница  за  отклањање  недостатака  у  гарантном  року,  активираће  се  у  случају  да
Испоручилац  не  изврши   обавезу  отклањања  недостатака  који  би  могли  да  умање
могућност коришћења предмета набавке у гарантном року. 
Меница  за  отклањање недостатака  у гарантном року биће на  писани захтев враћена
Испоручиоцу у року од 3 дана након истека гарантног рока.

ЈН бр. 11Р/14 Страна 36



Уз  одговарајуће  менице  изабрани  понуђач  је  дужан  да  достави  и  следећа
документа:
-  прописно  сачињено,  потписано  и  оверено  овлашћење  наручиоцу за  попуњавање и
подношење менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),
- фотокопију Картона депонованих потписа 
-  фотокопију  ОП  обрасца  (обрасца  са  навођењем  лица  овлашћених  за  заступање
понуђача)
- фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке

             
Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац  се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на
начин одређен чланом 2 и  3.  овог  Уговора,  и  да  од  Извођача,  по завршетку радова,
прими наведене радове. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни

обрачун са стручним надзором и Извођачем радова.

             Осигурање и гаранције 

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи ____  године рачунајући од
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет
овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене
материјале.

Извођење уговорених радова 

Члан 10.

За  укупан  уграђени  материјал  Извођач  мора  да  има  сертификате  квалитета  и
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте. 
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Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал или опрема не одговара
стандардима  и  техничким  прописима,  он  га  одбија  и  забрањује  његову употребу.  У
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и
контролу квалитета опреме. 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 да  Извођач поруши изведене радове и да их о
свом  трошку  поново  изведе  у  складу  са  техничком  документацијом  и  уговорним
одредбама. Уколико  Извођач  у одређеном року то не учини, Наручилац има право да
ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о
планирању и изградњи. 

Члан 11.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача
Предузећа_______________________________________, са седиштем
_______________________, ПИБ______________, матични број _______________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и 
за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 12.

Уколико  се  током  извођења  уговорених  радова  појави  потреба  за  извођењем
вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести
стручни надзор и Наручиоца.

По  добијању писмене  сагласности  од  Наручиоца,  Извођач радова  ће  извести
вишак радова.  Јединичне  цене  за  све  позиције  из  предмера  радова,  усвојене  понуде
извођача бр._______ од ______ 2014. године, за које се утврди постојање вишка радова
остају фиксне и непромењене, а извођење вишка радова од 10% количине неће утицати
на продужетак рока завршетка радова.

Члан 13.

Извођач  може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора  извести  хитне  непредвиђене  радове,  уколико  је  њихово  извођење  нужно  за
стабилност објекта или за спречавање штете а изазване су променом тла, дејство воде
или другим ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети у току
израде инвестиционо-техничке документације.

Извођач  и стручни надзор су дужни да истог дана, када наступе околности из
става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
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Извођач  има  право  на  правичну  накнаду  за  учињене  неопходне  трошкове  и
исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 14.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог
уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу, потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно
неважећи.

     Примопредаја изведених радова

Члан 15.

Извођач 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  дана  од
завршетка  радова.  Комисију  за  примопредају  радова  чине  по  један  представник
Наручиоца, Стручног надзора и Извођача. Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке,  односно  недостатке  које  утврди  Наручилац  у  току  извођења  или
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико
те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране
Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,  Наручилац ће радове
поверити другом извођачу на рачун Извођача  радова.

Евентуално  уступање  отклањања  недостатака  другом  извођачу  Наручилац  ће
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

            Коначни обрачун

Члан 16.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно
изведених  радова  оверених  у  грађевинској  књизи  од  стране  стручног  надзора  и
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Коначни обрачун врши се по примопредаји изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 17.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- уколико Извођач  касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као
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и ако Извођач  не изводи радове у складу са предмером и предрачуном или из 
неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико Извођач  не поступи у складу са чланом 5. став 3 односно не приступи 
закључењу Анекса овог уговора;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди , а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 18.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за
његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора
ангажује другог извођача. Извођач  је у наведеном случају обавезан да надокнади 
Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом 
уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да
садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач  је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна
страна која је одговорна за раскид уговора.

 Остале одредбе
Члан 19.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
планирању и  изградњи објеката  и  Закона  о  облигационим  односима,  као  и  одредбе
Посебних узанси о грађењу.

Члан 20.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   предмер и предрачун радова
-   понуда Извођача бр. _______ од ______________ године

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.
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Члан 22.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 23.

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака,  по три за сваку уговорну
страну.

  ИЗВОЂАЧ                                                              НАРУЧИЛАЦ 

      ________________________                 ___________________________
                              Гордана Ранчев, дипл.инг.арх.

        

Напомена: Уколико је Понуђач поднео заједничку понуду или понуду са подизвођачем,
учесници у заједничкој понуди или подизвођач ће бити наведени у уговору.
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XIV ПРЕДМЕР РАДОВА

  Извођење радова на санацији каменог потпорног зида у улици Сутјеска (код
библиотеке) 
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RB OPIS RADOVA J.m. Količina Cena Ukupno 

  I   GRAĐEVINSKI I GRAĐ. ZANATSKI 
RADOVI         

Napomena: 
 Izvođač je u obavezi da sav demontirani materijal koji neće biti ugrađen zapisnički preda 
investitoru.   
Izvođač je u obavezi da pre početka izvođenja radova izvrši kontrolu vodovodnih i elektro 
instalacija i iste isključi za vreme trajanja radova. 
Raziđivanje kamena na delu gde se ono previđa raditi sa punom pažnjom vodeći računa o 
stabilnosti konstrukcije, sa merama maksimalne zaštite i ljudstva i radova.  
Pre početka raziđivanja snimiti delove zida da bi zidanje istih bilo autentično. 

1 PRIPREMNI RADOVI         
1.001 Nabavka materijala, transport, izrada i 

montaža zaštitne gradilišne ograde. Ograda 
se montira sa obe strane potpornog zida ( i 
prema saobraćajnici i iz dvorišta), celom 
njegovom dužinom. Ograda je u sistemu 
cevastih profila ugrađenih u betonska 
postolja na razmaku od 2m i razapete PVC 
ograde fiksirane za cevaste profile. Visina 
zaštitne ograde je 2m. Ograda će stajati za 
sve vreme izvođenja radova. Ograda mora 
biti stabilna, osigurana od prevrtanja i 
pomeranja. Na ogradu postaviti table sa 
upozorenjem za prolaznike i učesnike u 
saobraćaju. Obračun po m1 komplet prema 
opisu. m1 140,00     

1.002 Izrada i montaža i demontaža gradilišne 
table na ulazu sa podacima o 
projektovanju, izgradnji i nadzoru. Materijal 
za izradu je čelični lim - tabla ojačana 
kvadratnim čeličnim profilima na dva stuba 
od čeličnih cevi. 
Obračun po komadu. 

kom 1,00     
1.003 Montaža i demontaža cevaste fasadne 

skele oko objekta. Skelu uraditi u svemu 
prema tehničkim propisima sa svim 
potrebnim ukrućenjima, platformama, 
ogradama itd. Predviđena je mobilna skela 
koja će se montirati i demontirati 
segmentno u skladu  sa kampadama na 
kojima će se izvoditi radovi. Obračun po 
m2. 

m2 240,00     
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI   
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RB OPIS RADOVA J.m. Količina Cena Ukupno  
  
  Napomena: 

Zbog specifičnosti radova koji se izvode izvođač je u obavezi da preduzme sve mere 
zaštite izvedenih radova, izvrši sva potrebna podupiranja i obezbedi sigurno izvođenje 
radova, što se neće dodatno plaćati.  

 

Sve iskoristive demontirane predmete izvođač je u obavezi da zapisnički preda investitoru.  
 

2 RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU          
2.001 Raščišćavanje terena u dvorišnom delu od 

uskladištenog i nagomilanog materijala 
premeštanjem na mesto u okviru dvorišta  
koje odredi investitor udaljeno najmanje 
5m od ograde potpornog zida. Obračun 
paušalno. 

pauš 1,00     

 

2.002 Seča stabala prečnika do 20 cm, pažljivo 
vađenje korenja vodeći računa da ne dođe 
do oštećenja zida sa odlaganjem na mesto 
koje odredi investitor u okviru dvorišta. 
Obračun po kom. 

kom 2,00     

 

2.003 Seča niskog rastinja na zidu i okolnom 
terenu sa odlaganjem posečenog 
materijala na privremenu deponiju u okviru 
gradilišta. Materijal će sa ostalim šutom biti 
odvežen na deponiju. Utovar i odvoz se 
obračunavaju posebno. Obračun 
paušalno.   pauš       

 

2.004 Demontaža metalne ograde od cevastih 
profila sa potpornog zida sa odlaganjem 
na mesto u okviru gradilišta za reparaciju i 
ponovnu montažu. Obračun po m1. 

m1 70,00   0,00 
 

2.005 Pažljivo rušenje betonskog parapeta 
potpornog zida sa odlaganjem porušenog 
materijala na privremenu deponiju o okviru 
gradilišta. Obračun po m3. m3 3,00   0,00 

 

2.006 Rušenje betonskih trotoara u dvorištu sa 
odlaganjem porušenog materijala na 
privremenu deponiju u okviru gradilišta. 
Postojeći trotoar najpre iseći mašinskim 
putem a onda porušiti . Obračunava se po 
m3.  

m3 19,50   0,00 

 

2.007 Raziđivanje kamenog potpornog zida 
zidanog "na suvo" kamenim oblucima  
različitih dimenzija. Predviđeno je 
raziđivanje u kampadama dužine 2m sa 
primenjenim obezbeđenjem predviđenim 
projektom. Sva potrebna razupiranja, 
utezanja i podgrađivanja ulaze u jediničnu 
cenu.  
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Izvođač je u obavezi da prvu kampadu 
tretira kao probnu. Nakon raziđivanja u 
količini potrebnoj za izradu 
novoprojektovanog betonskog potpornog 
zida i obezbeđenja stranica, izvođač će uz 
konsultaciju sa nadzornim organom 
pristupiti radovima na pripremi za 
betoniranja. Raditi u svemu prema 
projektu sanacije.  

        

 

Razidani kamen očistiti i složiti. Oštećeni 
razidani kamen prepikovati do zdrave 
podloge i obraditi kao postojeći. Ukoliko je 
potrebno kamene blokove pre raziđivanja 
obeležiti. Razidava se zid i iznad terena i i 
temelji zida do stene. Obračun po m3. 

m3 240,00   0,00 

 

2.008 Raziđivanje kamenog potpornog zida 
zidanog "na suvo" kamenim blokovima . 
Predviđeno je raziđivanje u kampadama 
dužine 2m sa primenjenim obezbeđenjem 
predviđenim projektom. Sva potrebna 
razupiranja, utezanja i podgrađivanja ulaze 
u jediničnu cenu. Blokove lica zida pre 
raziđivanja obeležiti.  

        

 

Razidani kamen očistiti i složiti. Razidava 
se zid i iznad terena i temelji zida do 
stenovite podloge. Obračun po m3. m3 63,00   0,00 

 

2.009 Izmeštanje vodovodnih instalacija sa trase 
iskopa. Obraćun paušalno.  

pauš        

2.010 Utovar i odvoz porušenog neupotrebljivog 
materijala na deponiju udaljenu do 5km. 
Obračun po m3. m3 38,00   0,00 

 

UKUPNO RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU 0,00  
  

   

 
  

RB OPIS RADOVA jm Količina Cena UKUPNO 

3 ZEMLJANI RADOVI         
3.001 Mašinski iskop zemlje za temelj potpornog 

zida  do stenovitog materjala sa odlaganjem 
iskopanog materijala na privremenu 
deponiju u okviru gradilišta. 
(Pret.postavljena dubina iskopa je do 1m). 
Učešće ručnog iskopa iznosi 50%. Iskop se 
vrši u kampadama prema rasporedu 
naznačenom u projektu. U okviru pozicije 
predvideti sva potrebna obezbeđenja 
iskopa i potrebna podupiranja. Obračun po 
m3. 
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  a) prema ulici m3 55,00     
  b) iz dvorišta m3 164,00     

3.002 Nasipanje zemlje iz iskopa  oko konstrukcije 
do kote kao prvobitni teren. Nasipa se 
zemlja iz iskopa. Obraćun po m3. 

m3 152,00     
3.003 Utovar i odvoz zemlje iz iskopa na deponiju 

udaljenosti do 5km. Obračun po m3.  
m3 60,00   0,00 

3.004 Nabavka, transport i izrada tampon sloja 
šljunka prirodnog sastava u sloju debljine 
10cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. 
(ispod trotoara u dvorištu) Obračun po m3. 

m3 2,50   0,00 
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI   

 
 

RB OPIS RADOVA jm Količina Cena UKUPNO 

4 ZIDARSKI RADOVI         
4.001 Zidanje zidova od  lomljenog kamena 

različitih dimenzija u cementnom malteru. 
Redove zidati horizontalno, preveze 
pravilno, sa najviše tri spojnice u jednoj 
tački. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije 
komade kamena. Kamen pre ugradnje 
kvasiti vodom. Po završenom zidanju 
očistiti kamen i spojnice. Fugovanje izvesti 
u tehnici po izboru projektanta. U cenu ulazi 
i pomoćna skela. Nabavka i obrada kamena 
se posebno plaća. Raditi u svemu prema 
projektu i uputstvima projektanta. Obračun 
po m3. m3 66,50   0,00 

4.002 Preziđivanje zidova od  kamenih blokova u 
cementnom malteru vodeći računa da se u 
spojnicama lica zida ne vidi malter i prema 
rasporedu kao postojeći. Redove zidati 
horizontalno, preveze pravilno, sa najviše tri 
spojnice u jednoj tački.  Kamen pre 
ugradnje kvasiti vodom. Po završenom 
zidanju očistiti kamen i spojnice. Zid se ne 
fuguje. U cenu ulazi i pomoćna skela. Raditi 
u svemu prema projektu i uputstvima 
projektanta. Obračun po m². 

m3 13,50   0,00 
4.003 Nabavka i  transport kamena vrste i obrade 

kao postojeći u količini od 20% ukupne 
količine. Obračun po m3.  m3 15,00   0,00 

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI   
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5 BETONSKI RADOVI         
5.001 Priprema materijala i ugradnja ankera Ø 

16mm u već izbušene rupe. Rupe otprašiti 
i ankere ugraditi u svež cementni malter  
razmere 1:1. Potrebno je da ankeri odstoje 
min. 48 sati pre izrade temelja zida.  
Armatura se obračunava posebno u 
armiračkim radovima.Obračun po kom.  kom 336,00     

5.002 Betoniranje armirano betonske temeljne 
stope potpornog zida  dimenzija preseka  
250/50cm betonom MB30 u potrebnoj 
oplati i potrebnom armaturom u svemu 
prema statičkom proračunu i detaljima 
armature. Beton begovati dok ne očvrsne. 
Betoniranje se vrši u kampadama 
označenim projektom.  Obračun po m³. m³ 53,00   0,00 

5.003 Betoniranje armirano betonskog potpornog 
zida dim. preseka  prema projektu 
betonom MB30 u  potrebnoj oplati i 
potrebnom armaturom sa izradom 
horizontalnog serklaža na vrhu zida u 
svemu prema statičkom proračunu i 
detaljima armature. U cenu pozicije ulazi 
upotreba pomoćnih i radnih skela. Beton 
negovati dok ne očvrsne. Betoniranje se 
vrši u kampadama. Obračun po m³. m³ 60,80   0,00 

5.004 Betoniranje armirano betonskog parapeta -  
dim. 30/25 cm MB30 u  potrebnoj oplati i 
potrebnom armaturom u svemu prema 
statičkom proračunu i detaljima armature. 
U cenu pozicije ulazi izrada potrebne 
radne skele.  Beton negovati dok ne 
očvrsne. Obračun po m³. m³ 5,50   0,00 

5.005 Betoniranje trotoara  nearmiranim 
betonom MB20 debljine 12 cm sa 
davanjem propisanih padova  ili izradom 
većih padova. Betonirati u poljima dužine 
do 2 m sa dilatacionom spojnicom koju 
treba ispuniti peskom i bitumenom.  Ispod 
trotoara izraditi tampon od krupnog šljunka 
debljine 10 cm sa prethodnim finim 
planiranjem i nabijanjem podloge (pod-tla). 
Obračun po m2. m2 195,00   0,00 

UKUPNO BETONSKI RADOVI   
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6 ARMIRAČKI  RADOVI         
6.001 Nabavka, čišćenje, ispravljanje, 

sečenje, savijanje, postavljanje, 
vezivanje ili zavarivanje armature, u 
svemu prema statičkom proračunu i 
detaljima armature. Obračun prema 
teoretskoj težini i detaljima armature, 
bez obzira na prečnik i složenost 
iste. U jedinačnoj ceni sadržana je 
izrada i montaža podmetača, jahača 
i sl. 

    

  

  

  Obračun po kg. kg 10.500,00     
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI   
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7 RAZNI RADOVI         
            

7.001 Bušenje rupa za ankere temelja 
novoprojektovanog potpornog zida. Rupe 
su prečnika Ø 25 mm, dubine do 50cm. 
Obračun po kom.  kom 336,00   0,00 

7.002 Nabavka materijala, izrada i ugrađivanje 
"barbakana" od plastičnih cevi prečnika  Ø 
75mm na razmaku od 150cm i na visini od 
100cm od kote podnožja zida. Obračun po 
kom. 

kom 42,00   0,00 
7.003 Ugradnja repera za praćenje ponašanja 

konstrukcije u granatnom roku. Pozicija 
obuhvata ugradnju repera na svakom 
pravcu zida, snimanje stanja konstrukcije 
nakon završenih radova, snimanje stanja 
na svakih šest meseci u toku trajanja 
garantnog roka sa davanjem pismenih 
izveštaja o rezultatima merenja nadzoru i 
investitoru. Obračun po kom. 

kom 3,00   0,00 
7.004 Reparacija i montaža postojeće 

demontirane metalne ograde. Pozicija 
obuhvata zamenu dotrajalih delova 
ograde, bojenje ograde emajl bojom 2x sa 
izvođenjem svih potrebnih predradnji 
(odmašćivanje, antikorozivni premaz) i 
montaža. Obračunava se po m1 komlet 
završene pozicije.   

m1 70,00     
  UKUPNO RAZNI RADOVI       0,00 
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