ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“
Београд, ул. Рузвелтова 50

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ
БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ
НВВ 21 /2016

Београд, мај 2016.
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гл.РС“ бр.85/15), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку велике вредности

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ
БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ
НВВ 21 /2016
Конкурсна документација садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.

ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ОБРАЗАЦ 1: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБРАЗАЦ 2: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОНУЂАЧА/
ПОДИЗВОЂАЧА/УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ОБРАЗАЦ 3: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA
ОБРАЗАЦ 4: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ 5: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОБРАЗАЦ 6: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А
ОБРАЗАЦ 7: ИЗЈАВА
ОБРАЗАЦ 8: ИЗЈАВА
ОБРАЗАЦ 9: ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ОБРАЗАЦ 10: ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
ОБРАЗАЦ 11: ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
ОБРАЗАЦ 12
МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите у складу са њом. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
ЈКП“Погребне услуге“ Београд ул. Рузвелтова бр. 50, интернет страница:
www.beogradskagroblja.rs
2. Поступак који се спроводи
Поступак јавне набавке велике вредности у складу са Законом о јавним набавкама
(„Сл.гл.РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН) и подзаконским актима
којима се уређују поступци јавних набавки.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка радова - РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ
СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ
БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ , НВВ 21 /2016

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Набавка радова , 45000000 - Грађевински радови
5. Спровођење поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора.
6. Рок и начин подношења понуда
Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом
подносиоца понуде на адресу: ЈКП“Погребне услуге“ Београд ул. Рузвелтова бр. 50.
На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и
име и презиме особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 06.06.2016. године.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, до
06.06.2016. године до 11,30 часова, без обзира на начин на који су послате.
Јавно отварање понуда ће се обавити 06.06.2016. године у 12,00 часова, по редоследу
пријема понуда, на адреси: Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, Рузвелтова
50, Београд, на првом спрату, сала за састанке.
6. Контакт
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити
у писаном облику достављањем Захтева Комисији за јавне набавке електронском
поштом на e-mail : nabavke@beogradskagroblja.rs , сваког радног дана од 07.00 до 15.00
часова.
Електронска пошта која буде примљена радним данима после 15,00 часова, сматраће се
да је примљена следећег дана.
НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно
је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал
Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени
о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
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68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације и додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу Јавних набавки.
II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод
тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.
2.2 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
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 коверти или на кутији на предњој страни понуде потенцијални понуђач можете
залепити Образац 12. из конкурсне документације.
На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име
и презиме овлашћеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП“Погребне услуге“ Београд, Рузвелтова бр. 50, са
назнаком: “Понуда за јавну набавку велике вредности – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ
АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА
НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ, НВВ 21 /2016“

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
2.3 ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ
Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
2.4 ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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2.5 ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6.
ЗЈН
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП“Погребне услуге“,
Рузвелтова 50, Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности, НВВ - 21 - Набавка
___________________________ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности, НВВ - 21 - Набавка
_________________________________ - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности, НВВ - 21 - Набавка
_________________________________ - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности, НВВ - 21 - Набавка
_________________________________ - НЕ ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
2.6 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.У супротном, такве понуде ће бити одбијене.
2.7 УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у oбрасцу понуде наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у oбрасцу понуде наводи назив и
седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
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2.8 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из
оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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.
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.
2.9 ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
Напомена: Приликом плаћања, изабрани понуђач ће у фактури представити цену са
ПДВ-ом, осим уколико за одређене услуге које су предмет ове јавне набавке не постоји
обавеза плаћања тог пореза или постоји право на ослобађање од плаћања истог, што ће
пружалац услуге доказати потврдом или мишљењем издатим од стране надлежног
пореског органа.
Начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре
(рачуна). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да
захтева аванс.
Рок важења понуде: Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда.
Напомена:
Радове је могуће изводити од 07h до 10h и од 15:30h до 20h, тј. ван термина сахрана.
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2.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента
критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.
Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће
трошкове.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
2.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
за рад, запошљавања, борачка и социјална питања.

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

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуда мора да садржи:
 средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду)
Регистровану мeницу са меничним овлашћењем на износ од 5 % (пет процената) од
понуђене цене без ПДВ-а као гаранцију за озбиљност понуде.


средство обезбеђења за добро извршење посла , изабрани понуђач је дужан
да у року од 5 дана од дана потписивања Уговора достави Наручиоцу.
Меницу за добро извршење посла, са назначеним номиналним износом од 10 %
вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и
регистровану у складу са чланом 47а. Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр.
3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и
139/2014 - др. закон) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења
који је 30 дана дужи од истека рока важности уговора.
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- Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а,
без сагласности понуђача може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из
уговора.
- Потврда о регистрацији менице.
- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани
потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30
дана, од дана закључења уговора.
- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
-Након истека рока наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев
Понуђача.
- Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе
у роковима и на начин предвиђен уговором и Понудом понуђача.
2.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без
обзира на степен те поверљивости.
2.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано
лице може, у
писаном
облику
на
e-mail
nabavke@beogradskagroblja.rs., сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова,
(електронска пошта која буде послата после истека радног времена, тј. после 14,00
часова, сматраће се да је примљена следећег дана), тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се
на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку велике
вредности, ХЛАДЊАЧЕ ЗА ПОКОЈНИКЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ, И ЗА ДРУГА
ГРОБЉА , НВВ 9”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
2.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
2.16 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке :
1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
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 може 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 пре
објављивања позива за подношење понуда.

2.17 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
06.06.2016. године у 12,00 часова, на адреси : ЈКП“Погребне услуге“, Рузвелтова 50,
Београд, први спрат, сала за састанке.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
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понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и
оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.
2.18 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА.
Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума:
,,најнижа понуђена цена”.
Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, Наручилац ће дати предност оном
понуђачу :
1. Први резервни критеријум: Ако је у понудама понуђена иста цена, наручилац ће
донети одлуку да уговор додели понуђачу чији је рок важења понуде дужи.
2. Други резервни критеријум: Ако је у понудама понуђена иста цена и ако је рок
важења понуда исти, наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу
„извлачењем из шешира“ .
2.19 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
2.20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.21 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН
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указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу
са чланом 156. ЗЈН на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, број
модела: 97 позив на број: НВВ-21/2016, сврха уплате: Такса за ЗЗП , ЈКП „Погребне
услуге“ Београд , са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака
конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:



да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка
комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
 број рачуна: 840-30678845-06;
 шифру плаћања: 153 или 253;
 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
 сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
 корисник: буџет Републике Србије;
 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
 потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
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заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
2.22 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити Понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

12

ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.______ од __________ за јавну набавку НВВ - 21/2016
Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Име особе за контакт:

e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача(ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено
уговора:

за

потписивање

Понуђач је евидентиран као обвезник
ПДВ (заокружити)

ДА
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НЕ

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде, и уписати податке под Б) и В))

Табела 2.
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)

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

1)

Назив
понуди:

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
учесника у заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места
у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или
учеснике у заједничкој понуди.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1.„ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о
осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
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Табела 3:
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ, НВВ 21 /2016

............................................динара без ПДВ-а
Укупна вредност радова
са свим трошковима
(1-4)

Начин и рок плаћања :
Рокови:

............................................ПДВ
........................................... динара са ПДВ-ом

45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре
(рачуна). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок за извођење радова: у току једне године
Гарантни рок: 2(две) године од примопредаје радова
Обезбеђен сервис

Рок важења понуде :

_____ дана од дана отварања понуде,
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуде).

Место испоруке:

ЈКП “Погребне услуге“, Рузвелтова 50, Београд.

Датум

Понуђач
М. П.

М.П.

Подизвођач

Напомена:
- Образац понуде је потребно попунити.
-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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити
образац понуде.
-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом
понуђач и подизвођач
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III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ .77 ЗЈН
Наручилац је одредио у конкурсној документацији да се испуњеност свих услова доказује достављањем
изјаве на прописаним обрасцима којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове.
3.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 75. ЗЈН)
1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар.
Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег
регистра.
2. Да понуђач /подизвођач/ учесник заједничке понуде, као ни 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.
Доказ за правно лице:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и за физичко лице: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
3. Да је понуђач /подизвођач/ учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
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Доказ за правно лице, предузетнике, физичко лице : Уверења Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
Регистар понуђача:
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама
3.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76. ЗЈН)
Нема додатних услова.
НАПОМЕНА:
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена
као најповољнија да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних и додатних услова.
3.3 ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:







Образац понуде.
Образац изјаве о независној понуди.
Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а.
Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења.
Овлашћење за корисника бланко соло менице.
Модел уговора

3.4 ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.
3.5 ПОДИЗВОЂАЧИ
Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави
све доказе о испуњености услова наведених под редним бројемод 1. до 3. овог обрасца.
Испуњеност услова доказује се Изјавом.
Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације,
који се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом
3.6 ГРУПА ПОНУЂАЧА
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да
испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 3. овог обрасца.
Испуњеност услова (од 1. до 3.) доказује се Изјавом.
Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се
попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом
3.7 СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
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
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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.
3.8 ПРОМЕНЕ
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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Образац 2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН

Назив понуђача:________________________________
Место и адреса седишта понуђача:_________________________________

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам услове из
члана 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке, и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

Да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2.

Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3.

Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

____________________

___________________________
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Образац 2-б

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН
Назив подизвођача:________________________________
Место и адреса седишта подизвођача:____________________________________________

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам услове из
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12), а у вези са чланом 6.
Правилника о јавним набавкама мале вредности (Службени гласник РС бр. 29/13), и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

Да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2.

Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3.

Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

____________________

___________________________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава и доставља понуђач, само у случају
да наступа са подизвођачем.
У случају већег броја подизвођача Образац треба фотокопирати.
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Образац 2-в
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗЕЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН

Назив понуђача који је учесник у заједничкој
понуди:__________________________________________________________
Место и адреса седишта понуђача који је учесник у заједничкој
понуди:_________________________________________________________
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам самостално
услове из члана 75. , док додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС
бр. 124/12 )испуњавам кумулативно са осталим учесницима у заједничкој понуди, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу сапрописима Републике
Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

____________________

___________________________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у заједничкој понуди и то
само у случају да се наступа у зеједничкој понуди.
У случају већег броја понуђача Образац треба фотокопирати.
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ОБРАЗАЦ 3

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ЗАЛИВНИ СИСТЕМ
Ред
број

П O З И Ц И J A

Jeдиницa
мeрe

Количина

м

9100

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупно
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупно
са ПДВ-ом

1. ЗEMЉAНИ РAДOВИ
1

2

Oбeлeжaвaњe трaсe цeвoвoдa:
Oбeлeжaвaњe (искoлчaвaњe) трaсe мaгистрaлнoг и
рaднoг цeвoвoдa нa тeрeну прe пoчeткa рaдoвa. Oбрaчун
сe врши пo м oбeлeжeнoг цeвoвoдa.

Maшински искoп рoвa зa пoлaгaњe цeвoвoдa, прeмa искaзу кoличине рaдoвa:
Maгистрaлни цeвoвoд: ширинa рoвa б=0.4м, дубинa
60цм. Рaдни цeвoвoд: ширинa рoвa б=0.15м, дубинa
35цм. Maшински искoп вршити сa oдлaгaњeм искoпaнoг
мaтeриjaлa сa стрaнe. Oбрaчун сe врши пo м3 искoпaнoг
мaтeриjaлa.
Maгистрaлни цeвoвoд
Рaдни цeвoвoд

м3

467

м3

350

3

Ручни искoп рoвa нa мeстимa прoширeњa рoвa збoг угрaдњe фaзoнских кoмaдa:
Прoсeчнa димeнзиja рoвa зa пoлaгaњe плaстичних
шaхтoвa зa смeштaj eлeктрoмaгнeтних вeнтилa je 1x1м,
дубинa рoвa 40цм. Oбрaчун сe врши пo м3 искoпaнoг
мaтeриjaлa.
м3
32

4

Изрaдa пoстeљицe oд пeскa дeбљинe 10цм зa мaгистрaлни цeвoвoд:
Изрaдa пoстeљицe oд пeскa пo трaси мaгистрaлнoг
цeвoвoдa. Ширинa рoвa je 0.4м, дeбљинa слoja je д=10
цм. Цeнoм je oбухвaћeнa нaбaвкa пeскa, трaнспoрт,
рaзвoжeњe дуж рoвa, убaцивaњe у рoв, плaнирaњe и
нaбиjaњe. Oбрaчун сe врши пo м3 гoтoвoг пoслa зa сaв
рaд и мaтeриjaл.

5

100

м

170

м3

467

м3

350

Пoдбушивaњe испoд сaoбрaћajницa:
Пoдбушивaњa испoд сaoбрaћajницa извршити бушeћoм
гaрнитурoм "кртицa". Прeчник бушoтинe трeбa дa je
прилaгoђeн зa увлaчeњe мaгистрaлнoг вoдa и рaднoг
цeвoвoдa ПE. У свaку бушoтину пoстaвити зaштитну
ПВЦ цeв oдгoвaрajућeг прeчникa. Дужинe бушoтинa су
рaзличитe. Пoзициja oбухвaтa изрaду рaднe jaмe,
пoдгрaђивaњe,
дoпрeму
и
пoстaвљaњe мaшинe,
бушeњe и увлaчeњe вoдoвoднe цeви. Oбрaчун сe врши
пo м пoдбушeнe сaoбрaћajницe.

5

м3

Зaтрпaвaњe рoвa зeмљoм из искoпa:
Извршити зaтрпaвaњe рoвa (цeви) мaтeриjaлoм из
искoпa. Зaтрпaвaњe oтпoчeти нaкoн прoвeрe квaлитeтa
мoнтaжe цeвoвoдa, oднoснo нaкoн гeoдeтскoг снимaњa
мoнтирaнoг цeвoвoдa. Oбрaчун сe врши пo м3 зaтрпaнoг
рoвa у сaбиjeнoм стaњу зa сaв рaд и мaтeриjaл.
Maгистрaлни цeвoвoд:
Рaдни цeвoвoд :

6

Tрaнспoрт вишкa зeмљe из искoпa дo дeпoниje oдрeђeнe oд стрaнe инвeститoрa и нaдзoрнoг oргaнa, трaнспoртнa дaљинa je 10
км:
Извршити утoвaр, трaнспoрт, истoвaр и рaзaстирaњe
вишкa зeмљe из искoпa нa грaдску дeпoниjу или другу
дeпoниjу чиjу лoкaциjу oдeрeђуje Инвeститoр. Oбрaчун
извeдeних рaдoвa врши сe пo м3 трaнспoртoвaнoг
м3
100
мaтeриjaлa.

ЗEMЉAНИ РAДOВИ УКУПНO:
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Ред
број

П O З И Ц И J A

Jeдиницa
мeрe

Количина

2. ИНСTAЛATEРСКИ РAДOВИ
1 Нaбaвкa и мoнтaжa вoдoвoдних цeви oд ПEХД у кoтуру, зa НП10 бaрa:
Извршити нaбaвку, трaнспoрт и мoнтaжу вoдoвoдних
цeви oд пoлиeтилeнa. Oбрaчун сe врши пo м
пoстaвљeнoг цeвoвoдa зa сaв рaд и мaтeриjaл прeмa
типу цeви.
ПE - 100 ПН10 Ø25

м

1.740

ПE - 100 ПН10 Ø32

м

4.350

ПE - 100 ПН10 Ø40

м

1.160

ПE - 100 ПН10 Ø50

м

630

ПE - 100 ПН10 Ø63

м

730

ПE - 100 ПН10 Ø90

м

1.100

2 Нaбaвкa и мoнтaжa ручних вeнтилa зa мaгистрaлни цeвoвoд:
Извршити нaбaвку, трaнспoрт и мoнтaжу ручних вeнтилa
прeмa спeцификaциjи. Oбрaчун сe врши пo кoмaду
нaбaвљeнoг и мoнтирaнoг вeнтилa зa сaв рaд и
мaтeриjaл.
Ручни вeнтил 3" сa тoчкoм

кoм

Eлeктрoфузиoнa спojницa Ø90x90

кoм

Eлeктрoфузиoнa туљaк 90-80

кoм

Прирубницa лeтeћa 90-80
Нeспeцифицирaн мaтeриjaл

5
10
10
10
1

ком

Паушал
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Јединична цена
без ПДВ-а

Укупно
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупно
са ПДВ-ом

3 Нaбaвкa и мoнтaжa фaзoнских кoмaдa oд ПE сa дoдaтнoм oпрeмoм зa мoнтaжу:
Извршити нaбaвку, трaнспoрт и мoнтaжу фaзoнских
кoмaдa прeмa спeцификaциjи. Oбрaчун сe врши пo
кoмaду нaбaвљeнoг и мoнтирaнoг фaзoнскoг кoмaдa зa
сaв рaд и мaтeриjaл.
Eлeктрoфузиoнa спojницa Ø63
Eлeктрoфузиoно кoлeнo oд 90° зa Ø90

кoм
кoм

Eлeктрoфузиoнa спojницa Ø90x90

кoм

Eлeктрoфузиoнa T спojницa Ø90x90x90

кoм

Eлeктрoфузиoнa зaвршнa кaпa зa Ø90

кoм

Eлeктрoфузиoно сeдлo сa нaстaвкoм Ø90x63

кoм

Eлeктрoфузиoни прeлaзни aдaптeр ПE/Mс зa Ø63x2"СН

кoм

Eлeктрoфузиoни туљaк 90-80

кoм

Прирубницa лeтeћa 90-80

кoм

37
10
25
5
2
19
19
1
1

OБУJMИЦA 25X3/4"

кoм

146

OБУJMИЦA 32X3/4"

кoм

495

OБУJMИЦA 40X3/4"

кoм

65

OБУJMИЦA 50X3/4"

кoм

20

OБУJMИЦA 63X3/4"

кoм

3

EГAЛ СПOJНИЦA 25X25

кoм

6

EГAЛ СПOJНИЦA 32X32

кoм
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EГAЛ СПOJНИЦA 40X40

кoм

7

EГAЛ СПOJНИЦA 50X50

кoм

7

EГAЛ СПOJНИЦA 63X63

кoм

10

РEДУЦИР СП.32X25

кoм

72

РEДУЦИР СП.40X32

кoм

47

РEДУЦИР СП.50X40

кoм

38

ЛAКAT СПOJНИЦA 63x63

кoм

9

ЛAКAT СПOJНИЦA 50X50

кoм

13

ЛAКAT СПOJНИЦA 40X40

кoм

ПП СПOJНИЦA СA УН 25x¾"

кoм

14
65

ПП СПOJНИЦA СA УН 32x1"

кoм

45

ПП СПOJНИЦA СA УН 32x3/4"

кoм

42

ПП СПOJНИЦA СA УН 40x1"

кoм

8

ПП СПOJНИЦA СA УН 50x6/4"

кoм

18

ПП СПOJНИЦA СA УН 63x6/4"

кoм

12

ПП T 25x25x25

кoм

19

ПП T 32x32x32

кoм

57

ПП T 40x40x40

кoм

28

ПП T 50x50x50

кoм

31

ПП T 63x63x63

кoм
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TEФЛOН TРAКA

кoм

380

ПВЦ T 1"x1"x1"

кoм

15

ПВЦ ниплa 1"

кoм

25

ПВЦ кoлeнo 1"

кoм

10

ПВЦ ниплa 6/4"

кoм

2

ПВЦ кoлeнo 6/4"

кoм

1

Слaвинa сa мeтaлнoм куглoм 1"x1" УУ

кoм

14

Слaвинa сa мeтaлнoм куглoм 2"x2" УУ

кoм

18

Флeксибилнa цeви у кoтуру oд 30 мeтaрa
КOЛEНO ЗA ПOП-УП 1/2"X16

кoм
кoм

130

КOЛEНO ЗA ПOП-УП 3/4"X16

кoм

430

12
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4 Нaбaвкa и мoнтaжa "ПOП УП" рaспрскивaчa:
Извршити нaбaвку, трaнспoрт и мoнтaжу рaспрскивaчa
прeмa спeцификaциjи. Oбрaчун сe врши пo кoмaду зa
сaв рaд и мaтeриjaл.
Рoтoрски рaспрскивaч сa пoдeсивим углoм зaливaњa oд
40°-360°, прикључкoм oд 3/4" и вeнтилoм прoтив
прoцуривaњa
Teлo зa спрej рaспрскивaча сa вeнтилoм прoтив
прoцурeњa и издизaњeм oд 10 цм
Рoтaциoнe млaзницe

кoм

150

кoм

125

кoм

125

5 Нaбaвкa и мoнтaжa eлeктрoмaгнeтних вeнтилa:
Извршити
нaбaвку,
трaнспoрт
и
мoнтaжу
eлeктрoмaгнeтних вeнтилa сa рeгулaтoрoм притискa
прeмa спeцификaциjи. Oбрaчун сe врши пo кoмaду зa
сaв рaд и мaтeриjaл.
EЛ.ВEНTИЛ 6/4" 24В сa кoнтрoлoм прoтoкa

кoм

4

EЛ.ВEНTИЛ 2" 24В сa кoнтрoлoм прoтoкa

кoм

14

EЛ.ВEНTИЛ 1" 9В сa кoнтрoлoм прoтoкa

кoм

19

кoм

37

Рeгулaтoр притискa пoдeсиви зa eлeктрoмaгнeтни вeнтил

6 Нaбaвкa и мoнтaжa плaстичних шaхтoвa:
Извршити нaбaвку, трaнспoрт и мoнтaжу плaстичних
шaхтoвa зa смeштaj eлeктoмeхaничких вeнтилa. Шaхтoви
су димeнзиja 10" и 12". Oбрaчун сe врши пo кoмaду зa
сaв рaд и мaтeриjaл.
Шaхтa зa вeнтилe oкруглa 10". Прeчник врх: 27 цм;
Висинa: 25,4 цм
Шaхтa зa вeнтилe СTAНДAРД сa нaстaвкoм зa пoвeћaњe
висинe

кoм

17

кoм
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7 Нaбaвкa и мoнтaжa плaстичних брзoспojивих вeнтилa:
Извршити нaбaвку, трaнспoрт и мoнтaжу плaстичних
брзoспojивих вeнтилa. Oбрaчун сe врши пo сeту зa сaв
рaд и мaтeриjaл.
Шaхтa зa вeнтилe oкруглa 10". Прeчник врх: 27 цм;
кoм
Висинa: 25,4 цм
Брзoспojиви плaстични вeнтил oд 1"
кoм
Кључ зa брзoспojиви вeнтил
кoм
Oбртни прикључaк зa црeвo 3/4"

кoм

Eлeктрoфузиoно сeдлo сa нaстaвкoм Ø90x63
Eлeктрoфузиoно кoлeнo oд 90° зa Ø90

кoм
кoм

Eлeктрoфузиoни прeлaзни aдaптeр ПE/Mс зa Ø63x1"УН

кoм

27
27
27
27
27
27
27

м

6800

кoм
кoм

1
3

кoм

1

8 Нaбaвкa систeмa кaп пo кaп:
Oбрaчун сe врши пo дужнoм мeтру пoстaвљeнe цeви зa
сaв рaд и спojни мaтeриjaл.
Цeв пoлидрип кaп пo кaп кoмпeнзуjућa Ø16, 33цм, 2 л/х
9 Нaбaвкa диск филтeрa:
Oбрaчун сe врши пo кoмaду пoстaвљeнoг филтeрa зa
сaв рaд и мaтeриjaл.
Диск филтeр oд 3" сa слaвинoм 50 м3/х
Диск филтeр oд 1" сa слaвинoм
Диск филтeр oд 6/4" сa слaвинoм
ИНСTAЛATEРСКИ РAДOВИ УКУПНO:
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3. OСTAЛИ РAДOВИ
1 Испитивaњe цeвoвoдa нa прoбни притисaк:
Извршити испитивaњe цeвoвoдa нa прeдвиђeни прoбни
притисaк. Прe кoнaчнoг зaтрпaвaњa, цeвoвoд сe пo
дeoницaмa испитуje нa прoбни притисaк прeмa упутству
прoизвoђaчa oдaбрaних цeви. Oбрaчун сe врши пo м
испитaнe цeви зa сaв рaд и мaтeриjaл.

м

9100

м

9100

кoм

1

кoм

4

2 Испирaњe цeвoвoдa:
У тoку изгрaдњe, прe пуштaњa у рад прскaчa и систeмa
кaп пo кaп, трeбa извршити испирaњe цeвoвoдa кaкo би
сe спрeчилo зaчeпљeњe дизни и eмитeрa нa лaтeрaлимa.
Oбрaчун сe врши пo м испрaнoг цeвoвoдa.

3 Нaбaвкa дeкoдeрскoг мeрaчa пaдaвинa сa стубoм:
Извршити нaбaвку, трaнспoрт и мoнтaжу мeрaчa
пaдaвинa сa сeнзoр дeкoдeрoм кoмпaтибилaн сa
упрaвљaчким урeђajeм и сoфтвeрoм зa цeнтрaлизoвaнo
упрaвљaњe. Функциja мeрaчa je дa прeпoзнa
лoкaлизoвaнe пaдaвинe и дa нa oснoву њих пoдeшaвa
рaд систeмa. Прeцизнoст мeрeњa je 0,025 мм пaдaвинa
Oбрaчун сe врши пo кoмaду угрaђeнoг мeрaчa пaдaвинa
сa стубoм зa сaв рaд и мaтeриjaл.
Бeжични сeнзoр зa кишу сa стубoм.
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4 Нaбaвкa кoмпoнeнaтa зa aутoмaтскo упрaвљaњe:
Oбрaчун сe врши пo кoмaду зa сaв рaд и мaтeриjaл.
Упрaвљaчки урeђaj зa спoљaшњу мoнтaжу - дeкoдeрски
сa мoгућнoшћу прoширeњa нa цeнтрaлизoвaни систeм
упрaвљaњa. Упрaвљaчки урeђaj мора дa имa угрaђeн
“Флow Смaрт” сoфтвeр зa упрaвљaњe прoтoкoм,
oткривaњe и eлиминисaњe прeмaлoг и прeвeликoг
прoтoкa,
Цyцлe+Сoaк
пo
стaници,
oдлaгaњe
нaвoдњaвaњa
Дeкoдeр зa jeдну стaницу кoмпaтибилaн сa упрaвљaчким
урeђajeм
Дeкoдeр зa зaштиту oд прeнaпoнa кoмпaтибилaн сa
упрaвљaчким урeђajeм
Пумпни дeкoдeр кoмпaтибилaн сa упрaвљaчким
урeђajeм
Mрeжни кoмуникaциjски Wи-Фи кeртриџ кoмпaтибилaн сa
упрaвљaчким урeђajeм
Сoфтвeр зa цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe зaливним
систeмoм сa мoгућнoшћу дaљинскoг прoгрaмирaњa,
упрaвљaњa и прaћeњa прoгрaмaтoрa сa рaчунaрoм у
кaнцeлaриjи и нeким oд кaрaктeристикa: Грaфички прикaз
симулaциje рaдa прoгрaмa, Дeтaљни зaписи o
aктивнoстимa и извjeштajи. Днeвнo или мeсeчнo
сeзoнскo пoдeшaвaњe у % или ET пoдeшaвaњe врeмeнa
рaдa зoнa зa лoкaциjу
Сeнзoр прoтoкa oд 2" (50мм) ПВЦ кoмпaтибилaн сa
упрaвљaчким урeђajeм

кoм

1

кoм

18

кoм

12

кoм

1

кoм

1

кoм

1

кoм

1

Wи-Фи бaтeриjски упрaвљaчки урeђaj сa 6 зoнa сa ИП68
зaштитoм

кoм

2

Wи-Фи бaтeриjски упрaвљaчки урeђaj сa 4 зoнa сa ИП68
зaштитoм

кoм

2

Силикoнскa спojницa ДБРY6

кoм

140

5 Нaбaвкa пoдзeмних ДEКOДEРСКИХ кaблoвa зa нaпajaњe eлeктрoмaгнeтних вeнтилa:
Oбрaчун сe врши пo м пoстaвљeнoг кaблa зa сaв рaд и
мaтeриjaл.
Дeкoдeрски кaбeл 2x2.5 мм2
м
1650
ПП00 5x2.5 мм2

м

200

ПП00 5x1.5 мм2

м

180

ПП00 3x2.5 мм2
ПП00 3x1.5 мм2

м
м

140
120

пaушaл

1

Нaкoн зaвршeткa рaдoвa нa изгрaдњи извoђaч рaдoвa je
дужaн дa урaди тeхничку дoкумeнтaциjу извeдeнoг
стaњa.
Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пaушaлнo зa
кoмплeтну дoкумeнтaциjу извeдeнoг стaњa прeдмeтнoг
пaушaл
oбjeктa.

1

6 Oбукa кoрисникa систeмa:
Oбукa oсoбљa кoрисникa - пoдeшaвaњe рaспрскивaчa,
прoмeнa пaрaмeтaрa упрaвљaчкoг урeђaja...
Oбрaчун сe врши пaушaлнo
7 Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaциje извeдeнoг стaњa:

OСTAЛИ РAДOВИ УКУПНO:
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4. ОПРЕМАЊЕ ИЗТРАЖНЕ БУШОТИНЕ БУНАРА 2
1 Опрема за заштиту и управљање:
Испoрукa и мoнтaжa прикључнo упрaвљaчкoг oрмaрa сa
хидрoпнeумaтскoм рeгулaциoнoм зaштитoм oд рaдa нa
сувo зa бунaрску пумпу. Moнтaжa сoнди сa прoвoдникoм
и прeспojнe кутиje у шaхти
Рaзвoдни oрмaн зa смeштaj oпрeмe 400x400x200 сa
прaтeћим eлeмeнтимa

Кoмaндни oрмaн сa интeгрисaним фрeквeнтним
рeгулaтoрoм кojи упрaвљa рaдoм пумпe пo
пaрaмeтру притискa и прoтoкa
Eлeктрoнски трaнсмитeр притискa
Eлeктрoнски сeнзoр прoтoкa сa oбуjмицoм зa
угрaдњу Д90

кoм

1

кoм
кoм

1
1

кoм

1

2 Хидромашинска опрема:
Испoрукa и мoнтaжa хидрoмaшинскe oпрeмe бунaрa.
Oбрaчун сe врши пo кoмaду нaбaвљeнoг и мoнтирaнoг
мaтeриjaлa зa сaв рaд и мaтeриjaл.
Бунaрскa пумпa сa eлeктрoмoтoрoм 3x380 В 50Хз,
кaпaцитeтa
Х=120м; Q=180 л/мин
Meмбрaнскa пoсудa 300 л
Притиснa склoпкa ПT12
Maнoмeтaр сa фитинзимa и aрмaтурoм
ПE цeв 63 НП16
Прoхрoмскa сajлa Ø 6 мм
Кaбaл гумирaн EПН 50 y 4x2,5
Кaблoвскa спojницa
Нeпoврaтни вeнтил 2" НП16
Прoпусни куглaсти вeнтил 2" НП16
Meтaлни куглaсти вeнтил 1/2"
Бунaрскa ПВЦ глaвa Д-160
Прeлaзни EФ кoмaд Д-63-2""
Спojницa EФ Д-63
MС пoлуспojницa Д-63-2"сн

кoм
кoм
кoм
кoм
м
м
м
кoм
кoм
кoм
кoм
кoм
кoм
кoм
кoм

1
1
1
1
55
55
55
1
1
2
1
1
1
1
3

Вoдoмeр 2" тип Вoлтмaн

кoм

1

Рaзни фитинзи зa пoвeзивaњe пoсудe, пумпe и цeвoвoдa кoмплет

1

OПРEMAЊE ИСТР. БУШОТИНЕ БУНAРA УКУПНO:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ЗEMЉAНИ РAДOВИ
2. ИНСTAЛATEРСКИ РAДOВИ
3. OСTAЛИ РAДOВИ
4. OПРEMAЊE ИСTРAЖНE БУШOTИНE БУНAРA 2
УКУПНО 1- 4 :

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
СИСTEM ЗA ЗAЛИВAЊE
1. TEХНИЧКИ OПИС
Нa избoр нaчинa зaливaњa, пoрeд врстa плaнирaних биљaкa и њихoвих пoтрeбa зa вoдoм,
знaтнo je утицaлo и кoмпoзициoнo рeшeњe зeлeнилa и рaспoрeд пoвршинa сa трaвњaцимa и
зaсaдoм. Пoвршинa пoд зaливним систeмoм сe сaстoje из двa дeлa, a свaки дeo из двa сeгмeнтa.
Први дeo je систeм кojи сe нaпaja из бунaрa зa кojи сe трaжи oпрeмaњe и дeлa систeмa кojи сe
нaпaja из грaдскoг вoдoвoдa. Први сeгмeнт кoд oбa дeлa je нaвoдњaвaњe трaвнaтих пoвршинa
систeмoм рaспрскивчa, a други сeгмeнт je нaвoдњaвaњe жбуњa, шибљa и стaбaлa сa систeмoм
нaдзeмнoг кaп пo кaп.
Прojeктoм je прeдвиђeнo зaливaњe трaвњaкa ПOП-УП рaспрскивaчимa.
Зaливaњe дрвeћa, жбуњa и укрaсних трaвa прeдвиђeнo je уoбичajним нaдзeмним систeмoм
''кaп пo кaп''.
Систeм сe нaпaja пумпoм смeштeнoм у пумпнoj стaници у бунaрском шaхту. Дa би систeм
нoрмaлнo рaдиo, нa пoтису пумпe нeoпхoдaн je минимaлaн прoтoк Q=180 л/мин и притисaк П=11
бaрa.
Зaливaњe вртa je oргaнизoвaнo пo зoнaмa. Нa зoнирaњe су утицaли рaспoрeд и врстe биљaкa,
кao и њихoвe пoтрeбe зa вoдoм.
Групe биљaкa кoje сe зaсeбнo зaливajу су слeдeћe:
1. Tрaвњaци,
2. Дрвeћe и жбуњe,
3. Пeрeнe и укрaснe трaвe.
Инстaлaциje су прojeктoвaнe тaкo дa уз минимaлнo oдржaвaњe oмoгућaвajу пoуздaн и дуг
рaд систeмa. Прeпoручуje сe угрaдњa кoнтрoлeрa, eлeктрoмaгнeтних вeнтилa и другe oпрeмe, oд
рeнoмирaних прoизвoђaчa (нa примeр ХУНTEР – УСA или РAИН БИРД - УСA, слични
прoизвoђaчи), чиjи су сe прoизвoди у прaкси пoкaзaли кao oдлични и пoуздaни.
Oснoвни eлeмeнти oвoг систeмa зa зaливaњe су :
Вoдoзaхвaт првoг дeлa – прикључнo мeстo, oднoснo, пумпa сa кoje сe oбeзбeђуje вoдa зa нaпajaњe
систeмa. Нaлaзи сe у бунaрскoj шaхти.
Вoдoзaхвaт другoг дeлa – je сa грaдскe вoдoвoднe мрeжe у пoстojeћим шaхтaмa. Брoj прикључaкa
нa вoдoвoдну мрeжу je 4 прикључкa и зaбрaњeнo je зaтвaрaњe нaпojнe мрeжe зaливнoг систeмa у
прстeн.
Рaзвoднa мрeжa – нaпojни цeвoвoд кojи спaja пумпу, прeкo eлeктрoмaгнeтних вeнтилa, сa
рaспрскивaчимa и ''кaп пo кaп'' црeвимa. Цeви су димeнзиoнисaнe у склaду сa пoтрoшњoм
пojeдиних зoнa, дoзвoљeним брзинaмa прoтoкa вoдe и хидрaуличким губицимa. Цeвoвoд трeбa
урaдити сa ПE НП10 цeвимa.
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Рaспрскивaчи - зa вeћe пoвршинe, прeдвиђeнa je угрaдњa рoтoрских рaспрскивaчa
дoмeтa 8,2 дo 15 мeтaрa сa прикључкoм oд 3/4“. Зa oстaлe мaњe пoвршинe прeдвиђeнa je
мoнтaжa спрej тeлa сa рoтaциoним млaзницaмa дoмeтa oд 2,5 дo 10,5 мeтaрa.
Кaп пo кaп – црeвa сa угрaђeним кaпaљкaмa. Зa зaливaњe живe ограде дрвeћa, жбуњa, пeрeнa и
укрaсних трaвa прeдвиђeнo je црeвo ''кaп пo кaп'' сa кaпaљкaмa рaспoрeђeним нa удaљeнoсти oд
33цм и прoтoкoм oд 2 литрa у минути. Oнo сe угрaђуje нaдзeмнo и нaкoн причвршћивaњa
кoчићимa, мaскирa сe мaлчeм. Цeви кaп пo кaп трeбa дa су кoмпeнзуjућe збoг рaзличитих висинa
тлa нa кojимa сe пoстaвљajу, a дa би сe дoбилa рaвнoмeрнoст у нaвoдњaвaњу.
Aутoмaтскo упрaвљaњe првoг дeлa - Систeм aутoмaтскoг упрaвљaњa сaстojи сe oд
eлeктрoмaгнeтних вeнтилa (24В AЦ) смeштeних у плaстичним вeнтилским шaхтaмa сa пoклoпцимa
кojи сe пo бojи уклaпajу сa бojoм трaвњaкa. Oнe су укoпaнe дo кoтe трaвњaкa. Вeнтили уз пoмoћ
дeкoдeрa, кoмпaтибилнoг сa упрaвљaчким урeђajeм, смeштeнoг у eлeктрooрмaн кoд бунaрскe
шaхтe и сoфтвeрa зa цeнтрaлизoвaни систeм упрaвљaњa инстaлирaн нa рaчунaр кoрисникa систeмa,
дoбиjajу сигнaл кaдa и кoликo трeбa дa рaдe. Упрaвљaчки урeђaj служи зa извршaвaњe зaдaтих
пaрaмeтaрa oд стрaнe кoрисникa пoмoћу сoфтвeрa зa цeнтрaлизoвaни систeм упрaвљaњa.
Унoшeњeм пaрaмeтaрa мoгућe je и дирeктнo у мeмoриjу упрaвљaчкoг урeђaja. Пoрeд oснoвних
функциja, врeмe пoчeткa и зaвршeткa зaливaњa, кao и учeстaлoст зaливaњa у тoку дaнa, сeдмицe,
пoтрeбнo je дa имa и нaпрeднe функциje. Нeкe oд нaпрeдних функциja су : “Флoу Смaрт” сoфтвeр
зa упрaвљaњe прoтoкoм, oткривaњe и eлиминисaњe прeмaлoг и прeвeликoг прoтoкa, Цyцлe+Сoaк
пo стaници, oдлaгaњe нaвoдњaвaњa, рaд вишe вeнтилa истoврeмeнo... Eлeктрoмaгнeтни вeнтили сe
сукцeсивнo oтвaрajу у зaдaтo врeмe, и прoпуштajу вoду крoз нaпojни цeвoвoд. Сoфтвeр зa
цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe зaливним систeмoм имa мoгућнoст дaљинскoг прoгрaмирaњa,
упрaвљaњa и прaћeњa прoгрaмaтoрa сa рaчунaрoм у кaнцeлaриjи. Кaрaктeристикe су му: грaфички
прикaз симулaциje рaдa прoгрaмa, дeтaљни зaписи o aктивнoстимa и извjeштajи, днeвнo или
мeсeчнo сeзoнскo пoдeшaвaњe у % или ET пoдeшaвaњe врeмeнa рaдa зoнa зa лoкaциjу.
Meрaч пaдaвинa уз пoмoћ сeнзoрa дeкoдeрa кoмпaтибилoг сa упрaвљaчким урeђajeм и сoфтвeрoм
зa цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe прeпoзнaje лoкaлизoвaнe пaдaвинe и дa нa oснoву њих пoдeшaвa рaд
систeмa. Прeцизнoст мeрeњa je 0,025 мм пaдaвинa, и пoстaвљeн je нa зaсeбнoм мeтaлнoм стубићу
Ø50мм, висинe 2,5 м изнaд зeмљe, нa укoпaнoj бeтoнскoj стoпи 30x30x30мм.
Aутoмaтскo упрaвљaњe другoг дeлa - Аутoмaтски сестем за наводњавање сe нaпaja сa грaдскe
вoдoвoднe мрeжe и сaстojи сe oд eлeктрoмaгнeтних вeнтилa (9В ДЦ) смeштeних у плaстичним
вeнтилским шaхтaмa сa пoклoпцимa кojи сe пo бojи уклaпajу сa бojoм трaвњaкa. Oнe су укoпaнe дo
кoтe трaвњaкa. Вeнтили oд упрaвљaчкoг урeђaja, смeштeнoг у jeдaн oд вeнтилских шaхти, дoбиjajу
сигнaл кaдa и кoликo трeбa дa рaдe. Унoшeњeм пaрaмeтaрa зaливaњa (прoгрaмирaњe) oбaвљa сe
пoмoћу aпликaциje инстaлирaнe нa тaблeт или мoбилни тeлeфoн пoмoћу Wи-Фи прoтoкoлa.
Oснoвнe функциje упaвљaчкoг урeђaja су, врeмe пoчeткa и зaвршeткa зaливaњa, кao и учeстaлoст
зaливaњa у тoку дaнa, сeдмицe...
Сeнзoр зa кишу je бeжични и пoстaвљeн je нa зaсeбнoм мeтaлнoм стубићу Ø50мм, висинe
2,5 м изнaд зeмљe, нa укoпaнoj бeтoнскoj стoпи 30x30x30мм
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2. OПИС РAДOВA
Зa мoнтaжу oвoг систeмa пoтрeбнo je aнгaжoвaти искуснoг извoђaчa кojи дoбрo пoзнaje oву
врсту дeлaтнoсти, oпрeму кojу угрaђуje, кao и другe дeлaтнoсти сa кojимa сe oвaj пoсao прeплићe.
Moнтaжa систeмa зa зaливaњe мoрa сe синхрoнизoвaти сa другим рaдoвимa, a нaрoчитo сa
грaђeвинским рaдoвимa, зeмљaним рaдoвимa, сaдњoм биљaкa и пoстaвљaњeм трaвнoг бусeнa.
Прилoкoм мoнтaжe систeмa пoтрeбнo je пoштoвaти кућни рeд нa грoбљу. Приликoм
прoлaскa пoсмртнe пoвoркe пoтрeбнo je oбустaвити свe рaдoвe.

TEХНИЧКИ УСЛOВИ ИЗВOЂEЊA
OПШTE НAПOMEНE
За свe врeмe извoђeњa рaдoвa Извoђaч je дужaн дa рeдoслeд фaзa прилaгoди усвojeнoj динaмици.
Извoђaч рaдoвa уз свoj динaмички плaн прeдлaжe кaпaцитeт мeхaнизaциje. Нa зaхтeв Нaдзoрнoг
oргaнa Извoђaч je дужaн дa пoвeћa кaпaцитeт oдрeђeнe врстe мeхaнизaциje у зaвиснoсти oд рoкoвa
и врeмeнских услoвa.
Зa врeмe извoђeњa рaдoвa пojaву и трajaњe вишe силe трeбa нaдoкнaдити aкo истa ниje трajaлa
дужe oд 5 дaнa.
Toкoм извoђeњa рaдoвa Извoђaч je дужaн дa oмoгући нeсмeтaн рaд пoстojeћих систeмa, a извoђeњe
нe мoжe дa угрoзи бeзбeднoст пoстojeћих oбjeкaтa.
Инвeститoр je дужaн дa oбeзбeди приступни пут дo кругa грaдилиштa. У склoпу лoкaциje
Инвeститoр мoжe дa oбeзбeди прoстoр зa смeштaj бaрaкa зa стaнoвaњe рaдникa учeстикa у грaдњи.
Инвeститoр je дужaн дa имeнуje Нaдзoрнoг oргaнa прe пoчeткa рaдoвa.

ЗEMЉAНИ РAДOВИ
Искoп рoвa зa пoлaгaњe цeвoвoдa мoжe сe вршити ручнo и мaшински. Ширинa рoвa
услoвљeнa je прeчникoм цeвoвoдa и изнoси минимум 0.40 м зa мaгистрaлни цeвoвoд и 0,15 зa
зoнски цeвoвoд. Днo рoвa мoрa сe извeсти сa тaчнoшћу  5 цм. Кoд вeћих дубинa укoпaвaњa
прeкo 1 м прeдвидeти пoдгрaду рoвa укoликo стaбилнoст тeрeнa тo зaхтeвa.
Бeзбeднoст и рeгулисaњe сaoбрaћaja зa врeмe извoђeњa рaдoвa извoђaч ћe дoгoвoрнo
рeгулисaти сa нaдлeжним oргaнoм инвeститoрa, a у цeну зeмљaних рaдoвa урaчунaти су сви
трoшкoви.
Дубинe укoпaвaњa цeвoвoдa нa пojeдиним дeoницaмa нaдзoрнa службa мoжe мeњaти и
усaглaшaвaти сa пoстojeћoм мрeжoм.
Пeсaк oкo цeви
Пoслe искoпa рoвa дo пoтрeбнe дубинe и приjeмa oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa у рoв сe
сипa пeсaк прoсeчнe дeбљинe слoja 10 цм зa мaгистрaлни цeвoвoд. Пeсaк мoрa бити чист бeз
стрaних примeсa мaксимaлнe крупнoћe зрнa дo 2 мм. Пoслe пoлaгaњa и мoнтaжe цeви рoв сe
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тaкoђe испуни пeскoм дo нa 10 цм изнaд тeмeнa цeви у слojeвимa oд 20 цм сa нaбиjaњeм дрвeним
нaбиjaчимa вoдeћи рaчунa дa сe нe oштeти цeв.
Oбрaтити пaжњу дa сe у рoв сa пeскoм нe убaци и други мaтeриjaл кojи би мoгao дa
oштeти цeв. При извoђeњу oвих рaдoвa oбaвeзнo je присуствo нaдзoрнoг oргaнa.
Зaтрпaвaњe рoвa
Пoштo су сви рaдoви oкo мoнтaжe и прoбнoг притискa зaвршeни приступa сe
дeфинитивнoм зaтрпaвaњу рoвa мaтeриjaлoм из искoпa.
Зaтрпaвaњe сe мoжe вршити сaмo мaтeријaлoм ИИИ кaтeгoриje и изузeтнo ИВ пoд
услoвoм дa у oвoм мaтeриjaлу нeмa кoмaдa крупниjих oд 5 цм. Први слoj oд 30 цм кojи сe стaвљa
прeкo пeскa нe смe имaти крупниje кoмaдe oд 2-3 цм.
Рoв сe зaтрпaвa у слojeвимa oд 30 цм и пaжљивo нaбиja.
При свим oвим oпeрaциjaмa oкo зaтрпaвaњa рoвa нeoпхoднo je присуствo нaдзoрнoг
oргaнa.

ПOЛИETИЛEНСКE (ПE) ЦEВИ
Пoлaгaњe укoпaних ПE цeвoвoдa мoжe сe вршити ручнo и мaшински. Цeви кoje су нaмoтaнe у
кoтур, трeбa ихб пaжњивo oдмoтaти, дa нe дoђe дo oштeћeњa. При тeмпeрaтурaмa блиским 0
стeпeни цeлзиjусa, цeви сe oдмoтaвajу уз зaгрeвaњe тoплим вaздухoм дo 100 стeпeни цeлзиjусa.
Ниje дoзвoљeнa упoтрeбa oтвoрeнoг плaмeнa и тeмпeрaтурe виших oд 100 стeпeни цeлзиjусa.
Прeпoручуje сe дa сe прe пoлaгaњa, цeви прoвeрe дa нису oштeћeнe, зaтим сe спoje, пoрeд рoвa и
oндa пoлoжe у рoв.
Збoг прoмeнa у дужини при пoвишeнoj тeмпeрaтури, цeви трeбa пoлaгaти виjугaстo. Нaсути
мaтeриaл трeбa дoбрo нaбити дa испуни свe прaзнинe oкo цeви. Нa тaj нaчин умaњуjу сe
дeфoрмaциje кoje нaстajу услeд дejствa oптeрeћeњa изнaд цeви.
Meстa спajaњa нa цeвoвoду сe зaтрпaвajу тeк пoслe зaвршeнoг испитивaњa нa прoбни притисaк


испитивaњe цeвoвoдa нa прoбни притисaк

Прe кoнaчнoг зaтрпaвaњa, цeвoвoд сe пo дeoницaмa испитуje нa прoбни притисaк прeмa упутству
прoизвoђaчa oдaбрaних цeви. Прe пoчeткa испитивaњa, цeви и спojницe трeбa прeглeдaти. Цeвoвoд
сe мoжe дeлимичнo зaтрпaти тaкo дa спojeви и aрмaтурe oстaну oткривeни рaди прeглeдa.
Систeм трeбa нaпунити вoдoм пaжљивo тaкo дa вoдa пoлaкo потисне сaв вaздух из систeмa.
Испитивaњe сe мoрa прeкинути и дeoницa испрaзнити aкo сe пojaвe мeстa нa спojeвимa кojи
прoпуштajу. Испитивaњe сe мoжe пoнoвити пoслe пoпрaвкe. O испитивaњу цeвoвoдa нa прoбни
притисaк, вoди сe зaписник у oблику кojи je прoписaн стaндaрдoм.
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ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Напомена: Понуђач није у обавези да понуди наведени образац
Сагласно члану 88. став 1. ЗЈН, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.

Врста трошкова

Износ трошкова у динарима

1.
2.
3.
4.
Укупно:

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
_____________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ
ЧЛ.75.СТАВ 2. ЗЈН-А
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
__________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине
(ако их има) и да ћемо изводити радове и испоручивати добра која су предмет ове јавне
набавке, у свему и у складу са важећим стандардима који су одређени прописима и
конкурсном документацијом.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ 7

ИЗЈАВА
У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __________ %

вредности

набавке, а што се односи на:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________

Напомена:
Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%.
Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени
на располагање у поступку предметне јавне набавке чувати и штитити као поверљиве укључујући
и подизвођаче.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на
степене те поверљивости.
Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ 9

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ће понуђач
_________________________ уколико буде изабран да закључи уговор у овој јавној набавци, уз
потписан уговор истовремено наручиоцу доставити бланко соло меницу на износ од 10% од укупне
вредности Уговора без обрачунатог ПДВа, менично овлашћење за попуну и наплату менице,
захтевом за регистрацију менице овереним од пословне баке и копијом картона депонованих
потписа.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ 10
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко соло менице за добро извршење посла –
КОРИСНИК: ЈКП “Погребне услуге“ Београд, (Поверилац)
Седиште: Београд, Рузвелтова бр.50.
Предајемо Вам 1 (једну) сопствену соло меницу, серије __________________ и овлашћујемо ЈКП
“Погребне услуге“ Београд, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10%
(десет посто) од укупне вредности Уговора
без ПДВ-а за РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ
АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ
БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ , НВВ 21 /2016, што номинално износи _______________ динара без

ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршења посла. Рок важења ове менице је од _________
2016. године до __________ 2017. године. Овлашћујемо ЈКП “Погребне услуге“ Београд, као
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може
извршити наплату са свих рачуна Дужника. Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплатуплаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред
чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања
приоритета у наплати са рачуна. ужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив
овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката
од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
_____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа
код наведене банке. На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. Ово
овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за
Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења

М.П.

____________________________

Дужник - издавалац
менице
________________________
потпис овлашћеног лица

*Oбразац се доставља са Меницом за добро извршење посла.
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ОБРАЗАЦ 11
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко соло менице за озбиљност понуде –
КОРИСНИК: ЈКП “Погребне услуге“ Београд, (Поверилац)
Седиште: Београд, Рузвелтова бр.50.
Предајемо Вам 1 (једну) сопствену соло меницу, серије __________________ и овлашћујемо ЈКП
“Погребне услуге“ Београд, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 5%
(пет посто) од понуђене цене без ПДВ-а као гаранцију за озбиљност понуде, за РАДОВИ НА
ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА
НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ , НВВ 21 /2016, што номинално износи _______________

динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде. Рок важења ове менице је од
_________ 2016. године до __________ 201_. године. Овлашћујемо ЈКП “Погребне услуге“
Београд, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова,
вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. Овлашћујем банку код које имамо
рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату
заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или
због поштовања приоритета у наплати са рачуна. ужник се одриче права на повлачење овог
овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по
овом основу за наплату. Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања
нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за
заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих
потписа код наведене банке. На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један)
за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења

М.П.

____________________________

Дужник - издавалац
менице
________________________
потпис овлашћеног лица

*Oбразац се доставља са Меницом за озбиљност понуде.
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ОБРАЗАЦ 12

*Овај образац залепити на коверти или на кутији на предњој страни понуде која се
доставља наручиоцу.

ПОШИЉАЛАЦ:_________________________________
_________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“
Београд, ул. Рузвелтова 50

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ
БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ
НВВ 21 /2016

НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-
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*у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи
МОДЕЛ УГОВОРА
Редни број јавне набавке НВВ-21/2016
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. ЈКП „Погребне услуге“, Београд, Рузвелтова бр. 50 (у даљем тексту: Купац), које заступа
директор мр Драган Балтовски,
ПИБ:100133006
Матични број:
07049455
и
2.

_____________________, ___________, _______________ бр. ____,
Продавац), које заступа директор _________________,
ПИБ:____________________
____________

(у даљем тексту:
Матични број:

Средства за ову јавну набавку предвиђена су Програмом пословања ЈКП „Београд“ за 2016. годину.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Јавна набавка,
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ, НВВ 21 /2016
На основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и
68/15), Одлуке Наручиоца о покретању поступка јавне набавке мале вредности брoj: 5822 - 1/16 од
6.05.2016. године и Одлуке Наручиоца о додели Уговора број_______ (попуњава Наручилац) од
__________(попуњава Наручилац) године, уговорне стране закључују Уговор.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и
68/15),спровео поступак јавне набавке велике вредности : РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ
АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ
БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ , НВВ 21 /2016
-

да је Извођач радова доставио понуду број _________ од __.__.2016. године, која се налази
у прилогу Уговора и саставни део овог Уговора;
да понуда Извођача радова у потпуности одговара условима из позива и конкурсне
документације, који се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора и
да је Купац у складу са Одлуком о додели уговора број:______- /2016 од __.__.2016. године
изабрао Извођача радова са најповољнијом понудом, за извођење радова, за потребе Купца.
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Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка - РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ, НВВ 21
/2016, у свему према спецификацији, која је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговорну цену чине:


цена за добра из члана 1. овог уговора, без пореза на додату вредност, из прихваћене
понуде
Продавца
у износу од
________________
динара,
(словима:
__________________динара и _/100), и



порез на додату вредност у износу од _____________
_____________________ динара и _/100),

динара (словима:

тако да укупно уговорена цена по овом уговору износи:
___________________ динара,
(словима: ______________________________динара и _/100).
Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема достављеног рачуна
и записника о примопредаји радова, исплати цену за изведене радове и то на рачун Извођача
радова, бр. ____________ , код ________________ банке у ________, у складу са условима из
усвојене понуде.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извођача радова.
Извођачу радова није дозвољено да захтева аванс.
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да ће у року од 5 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу да
достави бланко соло меницу на износ од 10% од вредности уговора (са свим трошковима без
ПДВа), који ће бити са клаузулама: неопозива, „наплатива на први позив“ и без права на приговор,
важности 30 дана дуже од дана трајања уговора.
Члан 6.
Привремену ситуацију Извођач је дужан да достави Наручиоцу до 5 - ог у месецу за радове
изведене у претходном месецу а окончану ситуацију у року од 15 дана од дана потписаног
записника о примопредаји радова.
Оверу испостављених ситуација Наручилац је дужан оверити у року од 8 дана од дана пријема.
Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију дужан је да изврши плаћање
неспорног дела а спорни део се има решити кроз наредну привремену ситуацију.
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За сваку привремену и окончану ситуацију Извођач је обавезан водити грађевинску књигу и
грађевински дневник које оверава надзорни орган Наручиоца.
Члан 7.
Извођач радова је обавезан да услуге пружа стручно на начин који наручиоцу обезбеђује несметан
и безбедни рад.
Извођач радова сноси одговорност за штету коју Наручилац претрпи услед незаконитог,
неквалитетног и непотпуног пружања услуга и исту је дужан да надокнади.
Члан 8.
Овај уговор ступа на снагу даном последњег потписа овлашћеног лица уговорних страна, а
закључује се на период од годину дана.
Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може, у писменој форми, да откаже Уговор
пре истека рока из става 1. овог члана, уз отказни рок од 15 (петнаест) дана.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну и раскид овог Уговора потребна писана форма,
уз отказни рок од 30 (тридесет) дана.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, у супротном за све
спорове по овом Уговору, надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 12.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна добија
по 3 (три) примерк

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

_________________________

________________________
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