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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”
бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. 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 број 2 од
16.01.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 2
од 16.01.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на враћању раскопаних
јавних површина у првобитно стање за 2019-2020 годину
ЈН бр. 2-16.01.2019 г.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „ Водовод „ Чачак
Адреса: ул.Краља Петра 1 број 8
Матични број: 07167641
ПИБ: 101108292
Тел/Факс: 032/303-626; 032/303-600
Интернет страница: www.vodovodca.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 2 су радови на враћању раскопаних површина у
првобитно стање за 2019-2020 годину.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт
Служба за јавне набавке, mail:gordanavodovod@gmail.com, тел;032/303-626,
фах: 032/303-626
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса
где је конкурсна документација доступна
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију
сваког радног дана у просторијама ЈКП „ Водовод „ Чачак, ул.Краља Петра 1
бр.8, канцеларија бр. 107, од 07 до 15 часова. Такође, конкурсна документација
је доступна и може се преузети са Портала јавних набавки и са интернет
странице наручиоца ЈКП „ Водовод „ Чачак - www.vodovodca.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ



Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН бр. 2 су: радови на враћању асфалтираних јавних
површина у првобитно стање за 2019-2020 годину.
– OРН: 45233222
 Партије
Набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
СПЕЦИФИКАЦИЈА

РАДОВА

за враћање раскопаних јавних површина у првобитно стање за 2019-20 годину

Редни
број
1

2.

3.

4.

5.

6.

6.а.

ОПИС РАДОВА

Јединица мере

Количина

- за слој дебљине д= 5-10 цм

М'

7000

- за слој дебљине д=10-15 цм

М'

1000

М³

400

М³

150

М³

150

М²

2000

М²

100

М³

20

Oпсецање раскопане асфалтне површине ради
постизања праволинијског облика, са утоваром и
одвозом шута на депонију

Машински ископ шљунковито-песковитог
материјала којим је затворен ров након
интервенције са утоваром и одвозом на депонију.
Обрачун по м³.

Ручни ископ шљунковито-песковитог материјала
којим је затворен ров након интервенције, са
одлагањем ископаног материјала у страну.
Обрачун по м³.

Машинско-ручни утовар и одвоз ископаног
шљунковито-песковитог материјала на депонију до
3 км. Обрачун по м³.

Израда бетонског јастука д=20 цм од бетона МБ 20
до нивоа – 5 цм испод површине коловоза.
Обрачун по м².
Израда бетонског јастука д=15 цм од бетона МБ 20
до нивоа – 5 цм испод површине коловоза.
Обрачун по м².
Набавка , превоз и уградња каменог агрегата (
фракција 0-32 ) са потребним збијањем у оним
рововима где се враћање асфалта у првобитно
стање врши без израде бетонског јастука. Збијање
каменог агрегата у рову се врши до коте – 5цм
испод коте постојећег асфалта. Обрачун по м³.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Израда хабајућег слоја д=5 цм од АБ 0-8 мм
ручним путем, са премазом емулзијом пре и после
уградње асфалта. Обрачун пои м².
М²

2400

М²

50

Ивичњак 18/24 цм

м

10

Ивичњак 20/24 цм

м

10

Ивичњак 12/18 цм

м

10

Прелазни ивичњак 20/14/24 цм

м

10

м

20

м

5

м

25

Дебљина слоја д= 10 цм

М²

1

Дебљина слоја д= 15 цм

М²

45

Дебљина слоја д= 20 цм

М²

1

М²

200

М²

100

Израда хабајућег слоја д=5 цм од АБ 0-16 мм
ручним путем, са премазом емулзијом пре и после
уградње асфалта.

Набавка и уграђивање сивих бетонских ивичњака
на слоју бетона МБ 20 према важећим прописима,
са заливањем спојница цементним малтером.
Обрачун по метру дужном.

Набавка и уградња баштенских ивичњака
димензија 8/20/40 на слоју бетона МБ 20. Обрачун
по метру дужном.
Набавка и уграђивање белих бетонских ивичњака
на слоју бетона МБ 20 са заливањем цементним
малтером, прелазни ивичњак 20/24 на 18/24/80.
Обрачун по метру дужном.

Уградња постојећих бетонских ивичњака 18/24 и
20/24/80 на слоју бетона. Обрачун по метру
дужном.
Израда тротоара од набијеног бетона МБ 20 са
израдом цементне кошуљице. Обрачун по м².

Превоз и уграђивање бетонских “ бехатон плоча “ (
ван класе, д=8 цм ) у ударним рупама на слоју
песка у периоду ван грађевинске сезоне ( “ бехатон
плоче “ ( ван класе, д=8 цм ) обезбеђује ЈКП „
Водовод „ Чачак, а остали материјал и рад
обезбеђује извођач радова )

Одржавање тј. допуњавање ровова каменим
агрегатом ( 0-16 ) у периоду ван грађевинске
сезоне ( агрегат обезбеђује извођач радова ).

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 2

6/47

16.

17.

18.

Запуњавање прекопа хладном асфалтном масом у
периоду ван грађевинске сезоне ( хладну
асфалтну масу обезбеђује извођач радова )
М²

50

Бехатон плоче дебљине д=5 цм

М²

1

Бехатон плоче дебљине д=6 цм

М²

50

Бехатон плоче дебљине д=8 цм

М²

1

Уградња постојећих бехатон и растер плоча на
слоју песка.

М²

10

Набавка, превоз и уграђивање „ бехатон „ плоча на
слоју дробљеног агрегата

Датум
_____________________________

Понуђач
М. П.
______________________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 2

7/47

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао 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.

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
) Кадровски капацитет:
a) да има најмање 20 (двадесет) радно ангажованих лица у време
подношења понуде, која ће бити одговорна за извршење уговора и
квалитет извршених радова, за које понуђач мора доставити доказ
да је обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално
осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме
је објављен позив за подношење понуде и да достави одговарајуће
доказе о радном ангажовању;
б) да у оквиру 20 (петнаест) радно ангажованих лица, има најмање 1
(jeдног) дипломираног инжењера са лиценцом 412 или 414.
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Ангажовани дипломирани инжењер мора да поседују активне
лиценце и да се против њих не води поступак.
Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у
предметној јавној набавци који поседују напред наведене личне
лиценце.
) Технички капацитет:
• Багер скип– 2 комада
• Камиони – 2 комада
• Вакерица и вибро жаба – 2 комада
• Машина за сечење асфалта – 2 комада
• Ваљак вибрациони-2 комада
• Полутеретно возило – 2 комада
• Нисконосећа приколица – 1 комад
* Понуђач је дужан да обезбеди технички и кадровски капацитет за све
време реализације јавне набавке.
) Пословни капацитет:
• Да је у току 2016, 2017 и период I-IX- 2018, остварио
пословни приход по основу изведених радова на враћању
раскопаних јавних површина у првобитно стање у износу
од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ-а.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда:
) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 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.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1. Кадровски капацитет:
а) да има најмање 20 (двадесет) радно ангажованих лица у време
подношења понуде, која ће бити одговорна за извршење уговора и
квалитет извршених радова, за које понуђач мора доставити доказ да је
обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на
зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме је објављен
позив за подношење понуде и да достави одговарајуће доказе о радном
ангажовању;
Доказ: Понуђач доказује да располаже са минимум 20(двадесет) радно
ангажованих лица и да је обрачунао и платио доприносе за обавезно
социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу
у коме је објављен позив за подношење понуде, достављањем ППП-ПД
образаца, и то:
- Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП-ПД;
-Обавештење о успешном пријему пореске пријаве послате
електронским путем;
- Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по
одбитку који доказује да је понуђач уплатио доприносе за обавезно
социјално осигурање на зараде/накнаде;
- Извод из банке да су плаћени порези и доприноси.
б) да у оквиру 20 (двадесет) радно ангажованих лица, има најмање 1
(једног) дипломираног инжењера са лиценцом 412 или 414 .
Доказ: за радно ангажованa лица траженa квалификационом структуром
доставити доказе о радном статусу (фотокопије): уговор о раду и М(3)А
образац (или други одговарајући образац за радно ангажоване), уговор о
делу, уговор о привременим и повременим пословима и сл, за
дипломиране инжењере копијe личних лиценци (412 или 414 ), са
важећим потврдама Инжењерске коморе Србије да су наведени носиоци
важећих лиценци чијe се лиценцe подносe чланови Инжењерске коморе
Србије и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета и
потврда да се против њих не води поступак.
2. Технички капацитет:
• Багер скип– 2 комада
• Камиони – 2 комада
• Вакерица и вибро жаба – 2 комада
• Машина за сечење асфалта – 2 комада
• Ваљак вибрациони-2 комада
• Полутеретно возило – 2 комада
• Нисконосећа приколица – 1 комад
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Докази:
– за средства набављена до 31.12.2016. године - пописна листа или
аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером бити означена
тражена техничка опрема;
- за средства набављена од 1.1.2017. године рачун и отпремницa;
- техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са
пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена
техничка опрема или уговором о лизингу.
- За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану
саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. На фотокопији
саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.
За радне машине доставити фотокопију саобраћајне дозволе и очитану
саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. На фотокопији
саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању. За радне машине
за које се не издаје саобраћајна дозвола, уместо саобраћајне дозволе
доставити потврду о регистрацији.
3. Пословни капацитет:
• Да је у претходне 2 обрачунске године (2016. и 2017 i
period od I-IX 2018 godine .) остварио пословни приход по
основу изведених радова који су предмет конкретне јавне
набавке од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Докази:
Списак изведених радова на враћању раскопаних јавних површина у првобитно
стање у претходне две године (2016. и 2017 i period od I-IX 2018 godine.), у
укупном износу од 40.000.000,00 динара без ПДВ, уз фотокопије Уговора о
извођењу радова.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , понуђач је дужан
да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе о
испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа уколико је у понуди навео који су то докази и
интернет страницу на којој су докази доступни.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац IX).
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 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.
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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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити на српском језику осим аката који се односе на техничке
спецификације који могу бити и на енглеском језику (односно на језику земље
порекла).
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом
понуђача Образац на страни 46 конкурсне документације. У случају да понуду
подноси група понуђача, на истом Обрасцу је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат.
Понуду доставити поштом или лично на адресу: ЈКП « Водовод « Чачак,
ул.Краља Петра 1 бр.8. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца до 18.02.2019.године до 12:00 часова. Отварање понуда
обавиће се истог дана 18.02.2019. године у 12:30 часова у просторијама
Наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Конкурсна документација мора да садржи све прилоге и примењиве обрасце
потписане и оверене из конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат.
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.
Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате
у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава
под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди,
Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз
понуду.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП « Водовод «
чачак, ул.Краља петра 1 бр.8, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку …….- 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.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у
Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи
назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
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.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке из члана 8. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
•
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и 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,
•
понуђачу који ће издати рачун,
•
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
•
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора .
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун
задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу
са законом.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено
солидарно одговарају задругари.
8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, Р О К И С П О РУ К Е , ГАРАНТНИ РОК,
Р О К ВА Ж Е Њ А П О Н УД Е КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача:
- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде,
потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема оверене ситуације.
- Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности по
завршетку радова, примопредаји радова и предаји гаранције пословне банке
Извођача за отклањање грешака у гарантном року на износ од 10% уговорене
вредности.
Понуде са предвиђеним
неприхватљиве.

авансним

плаћањем

биће

одбијене

као

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца.
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити
одбијена, као неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на
може мењати понуду.
Рок за извођење радова не може бити дужи од 75 календарских дана од дана
увођења у посао. Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као
неприхватљива.
9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене треба да буду изражене у динарима, са и без ПДВ-а.
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
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10. 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.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ
И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.
12.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу
наручиоца,
факсом
на
број
032/303-626,
или
на
mail:
gordanavodovod@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
2.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 2

18/47

13.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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је у року од 45 дана од дана пријема документа који испоставља
понуђач, а којим је потврђено извршење радова ( рачун односно привремена
ситуација ).
Понуђачи могу понудити и краћи рок плаћања што ће бити вредновано.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуде у којима се захтева
авансни начин плаћања – неће бити вредноване по критеријумима.
Захтеви у погледу рока извршења радова
Рок извршења радова који се тражи у понуди ( минимално 5 дана
максимално 15 дана ) је рок у коме је понуђач спреман да од дана
добијања писаног захтева изврши предметне радове ( као јединица мере
тог рока наводи се тачан број дана, а не „ од -до „ или „ сукцесивно „ ).
Понуде које за рок буду имале другу мерну јединицу осим тачног броја
дана, као и понуде које буду имале краћи рок од минималног односно
дужи рок од максималног, биће одбијене и неће бити вредноване по
критеријумима.
Захтев у погледу рока преузимања одговорности

Рок преузимања одговорности је време ( изражено у часовима ) у
коме понуђач по добијеном писаном налогу ( путем факса,личном
доставом или путем поште ) преузима одговорност за све
евентуалне штете које могу настати по било ком основу као
последица чињенице да ров није доведен у првобитно стање, и
може бити минимално 1 ( један ) час, а максимално 72 часа. Као
јединица мере овог рока наводи се тачан број часова, а не „ од-до „
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или „ сукцесивно „. Понуде које буду имале другу мерну јединицу
осим тачног броја часова, као и понуде које буду имале краћи рок
од минималног односно дужи рок од максималног, биће одбијене и
неће бити вредноване по критеријумима.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
ВАЖНА НАПОМЕНА
ЈКП “ Водовод “ Чачак задржава право да у хитним случајевима, када то
наложе инспекцијски органи Града Чачка, саобраћајна полиција и други,
изврши у својој режији санацију прекопа на јавној површини и то
уграђивањем бехатон плоча ван класе у ударним рупама на слоју песка.
15. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
16. 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.
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17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail gordanavodovod@gmail.com, или
факсом
032/303-626, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН
бр.2/2019.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
18. 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 „Економски
најповољнија понуда „ уз примену елемената критеријума и то:
1)
2)
3)
4)

понуђена цена.................................................................. 75 пондера
рок плаћања …................................................................. 8 пондера
рок преузимања одговорности …................................... 7 пондера
рок извршења радова..................................................... 10 пондера
_________________
УКУПНО:

100 пондера

што изражено преко обрасца гласи:
▪

а) Наручилац је за елеменат критеријума – понуђена цена –предвидео
следећу формулу
Бпц= 75 х

ПЦмин
Пцп
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Где је:
Бпц – бодови за понуђену цену
Пцмин – најнижа понуђена цена
Пцп– понуђена цена понуде која се рангира
б) Наручилац је за елеменат критеријума – рок плаћања -максимални
рок плаћања је 45 дана од дана овере рачуна или привремене ситуације –
предвидео следећу формулу:
Брп= 8 х

РППВ_____
45 дана

Где је:
Брп – бодови за рок плаћања
РППВ – рок плаћања понуде која се вреднује
НАПОМЕНА: Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана.
в) Наручилац је за елеменат критеријума – рок преузимања одговорности
предвидео време ( изражено у часовима) у коме понуђач по добијеном
писаном обавештењу ( путем факса и е-маил ) преузима одговорност за
евентуалне штете које могу настати по било ком основу као последица
чињенице да ров није доведен у првобитно стање, што изражено преко
обрасца гласи:

све

Брпо = 7 х РПОмин_
РПО
Где је:




Брпо – бодови за рок преузимања одговорности
РПОмин– најповољнији понуђени рок преузимања одговорности
односно најкраћи рок преузимања одговорности и исти може бити
минимум 1 ( један ) час, а максимално 72 часа.
- РПО – рок преузимања одговорности понуде која се вреднује и исказује
се у часовима
г) Наручилац је за елеменат критеријума – рок извршења радова –
предвидео време ( изражено у данима ) , у коме понуђач мора комплетно
довести раскопану асфалтну површину у првобитно стање и то у грађевинској
сезони – асфалтирањем, а у зимском периоду – каменом коцком, на слоју ситне
ризле, што изражено формулом гласи:

Брир = 10 х РИРмин_
РИР

Где је:
Брир – бодови за рок извршења радова
- РИРмин– најповољнији понуђени рок извршења радова односно најкраћи рок
извршења радова од момента писменог позива наручиоца, и исти не може
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бити краћи од 5 ( пет ) календарских дана ни дужи од 15 календарских дана, и
исказује се у данима.
- РИР – рок извршења радова понуде која се рангира.
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
преузимања одговорности.
20. НАЧИН И РОК ЗА
ПРАВА ПОНУЂАЧА

ПОДНОШЕЊЕ

ЗАХТЕВА

ЗА

ЗАШТИТУ

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,
кандидат, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републикој комисији. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту
права
се
доставља
непосредно,
електронском
поштом
на
email.gordanavodovod@gmail.com, или факсом на број 032/ 303-626 или
препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
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Уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда,
односно после одлуке о додели уговора, подносилац захтева је дужан да
на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00
динара , а потврда о извршеној уплати мора са садржи следеће елементе:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
- да представља доказ о извршеној уплати таксе ( датум извршења налога
односно реализације );
- износ таксе из чл.156 ЗЈН чија се уплата врши;
- број жиро рачуна: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број : подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
- сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- корисник: буџет Републике Србије.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама чл.150 овог закона.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148 - 167.
Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци биће достављен понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
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VI ПУНОМОЋЈЕ
Назив понуђача: _________________________
Место: _________________________
Број пуномоћја: ________________
Датум: _________ 2019. године
У својству овлашћеног лица понуђача, дајем

ПУНОМОЋЈЕ
Раднику: _________________________________
по занимању: _______________________________,
на радном месту: ___________________________________________
да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за јавну набавку,
бр. 2 - радови на враћању раскопаних јавних површина у првобитно стање за
2019-2020 годину.
Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:
М. П.
________________________________
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова,
ЈН број 2 од 16.01.2019 године.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Шифра делатности понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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•

Редн
и
број
1

2.

3.

4.

5.

6.

6.а.

7.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
површина у првобитно стање )
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Једини
ца мере

(

довођење

раскопаних

Количина Цена без ПДВ

Укупно
ПДВ

јавних

без

Oпсецање раскопане асфалтне
површине ради постизања
праволинијског облика, са
утоваром и одвозом шута на
депонију
- за слој дебљине д= 5-10 цм

М'

7000

- за слој дебљине д=10-15 цм

М'

1000

М³

400

М³

150

М³

150

Израда бетонског јастука д=20 цм
од бетона МБ 20 до нивоа – 5 цм
испод површине коловоза.
Обрачун по м².

М²

2000

Израда бетонског јастука д=15 цм
од бетона МБ 20 до нивоа – 5 цм
испод површине коловоза.
Обрачун по м².

М²

100

Машински ископ шљунковитопесковитог материјала којим је
затворен ров након интервенције
са утоваром и одвозом на
депонију. Обрачун по м³.
Ручни ископ шљунковитопесковитог материјала којим је
затворен ров након интервенције,
са одлагањем ископаног
материјала у страну. Обрачун по
м³.
Машинско-ручни утовар и одвоз
ископаног шљунковитопесковитог материјала на
депонију до 3 км. Обрачун по м³.

Набавка , превоз и уградња
каменог агрегата ( фракција 0-32
) са потребним збијањем у оним
рововима где се враћање
асфалта у првобитно стање врши
без израде бетонског јастука.
Збијање каменог агрегата у рову
се врши до коте – 5цм испод коте
постојећег асфалта. Обрачун по
м³.
Израда хабајућег слоја д=5 цм од
АБ 0-8 мм ручним путем, са
премазом емулзијом пре и после
уградње асфалта. Обрачун по м².

М³

M²

20

2400
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

Израда хабајућег слоја д=5 цм од
АБ 0-16 мм ручним путем, са
премазом емулзијом пре и после
уградње асфалта.

М²

50

Набавка и уграђивање сивих
бетонских ивичњака на слоју
бетона МБ 20 према важећим
прописима, са заливањем
спојница цементним малтером.
Обрачун по метру дужном.
Ивичњак 18/24 цм

м

10

Ивичњак 20/24 цм

м

10

Ивичњак 12/18 цм

м

10

Прелазни ивичњак 20/14/24 цм

м

10

Набавка и уградња баштенских
ивичњака димензија 8/20/40 на
слоју бетона МБ 20. Обрачун по
метру дужном.

м

20

Набавка и уграђивање белих
бетонских ивичњака на слоју
бетона МБ 20 са заливањем
цементним малтером, прелазни
ивичњак 20/24 на 18/24/80.
Обрачун по метру дужном.

м

5

Уградња постојећих бетонских
ивичњака 18/24 и 20/24/80 на
слоју бетона. Обрачун по метру
дужном.

м

25

дебљина слоја д= 10 цм

М²

1

дебљина слоја д= 15 цм

М²

45

дебљина слоја д= 20 цм

М²

1

М²

200

М²

100

Израда тротоара од набијеног
бетона МБ 20 са израдом
цементне кошуљице. Обрачун по
м².

Превоз и уграђивање бетонских
„бехатон плоча “
( ван класе, д=8 цм ) у ударним
рупама на слоју песка у периоду
ван грађевинске сезоне(“ бехатон
плоче “ ван класе, д=8 цм )
обезбеђује ЈКП „ Водовод „ Чачак,
а остали материјал и рад
обезбеђује извођач радова )

15.
Одржавање тј. допуњавање
ровова каменим агрегатом ( 0-16
) у периоду ван грађевинске
сезоне ( агрегат обезбеђује
извођач радова ).
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16.

17.

18.

Запуњавање прекопа хладном
асфалтном масом у периоду ван
грађевинске сезоне ( хладну
асфалтну масу обезбеђује
извођач радова )

М²

50

бехатон плоче дебљине д=5 цм

М²

1

бехатон плоче дебљине д=6 цм

М²

50

бехатон плоче дебљине д=8 цм

М²

1

Уградња постојећих бехатон и
растер плоча на слоју песка.

М²

10

Набавка, превоз и уграђивање „
бехатон „ плоча на слоју
дробљеног агрегата:

УКУПНО
ПДВ 20%
УКУПНО

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања
Рок преузимања одговорности
Рок извршења радова
Рок важења понуде
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ДОВОЂЕЊУ РАСКОПАНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
У ПРВОБИТНО СТАЊЕ ЗА 2019-2020 ГОДИНУ
Закључен између :
3.

ЈКП '' Водовод '' Чачак, ул. Краља Петра I бр. 8, Чачак, МБ: 07167610;
шифра делатности 3600; ПИБ: 101108292; текући рачун: 155– 304 -68 ''
Халкбанк “ Чачак, кога заступа Директор Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.,
(у даљем тексту : Наручилац),

4.

_______________________________________________ МБ: ________;
шифра делатности: _________; ПИБ: ___________ текући рачун:
__________________
кога заступа _____________________________ (
у даљем тексту: Извођач).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.
Предмет овог уговора су радови на довођењу раскопаних јавних површина у
првобитно стање у Чачку за период од 12 месеци и то:
•
•

због планских радова на изградњи или реконструкцији подземних
инсталација Наручиоца,
због
хитних
интервенција
на
подземним
инфраструктурним
инсталацијама Наручиоца.

ВРЕДНОСТ РАДОВА:
Члан 2.
Уговарачи су сагласни да процењена вредност радова по овом уговору износи
_____________________ динара без ПДВ-а, обрачунат ПДВ износи
___________ динара, што са обрачунатим ПДВ-ом износи укупно
_________________ динара.
Уговарачи су сагласни да је вредност радова по овом уговору дата
оријентационо и да наручилац задржава право да извођачу да мањи или већи
обим радова од уговореног.
Укупна вредност посла се састоји од више појединачних вредности послова,
при чему сваки део представља засебну целину.
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Вредност радова ће се утврдити на основу обрачуна стварно извршених
количина радова по јединичним ценама из понуде извођача са предмером
радова на довођењу раскопаних асфалтираних површина у првобитно стање,
бр. _____ од __________.године, која чини саставни део овог уговора.
Цене из понуде са предмером радова на довођењу раскопаних асфалтираних
површина у првобитно стање на подручју градске мреже водовода и
канализације у Чачку
за период
од
12 месеци бр. ______ од
_____________.године, су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.
Члан 3.
Количину радова на довођењу раскопаних асфалтираних површина у
првобитно стање на подручју градске мреже водовода и канализације у Чачку
за период од 12 месеци утврђују овлашћени представници наручиоца и
извођача радова.
Извођач је дужан да за довођење раскопане асфалтиране површине у
првобитно стање на коловозу и тротоару води грађевински дневник и књигу
инспекције, које оверава овлашћено лице наручиоца, односно надзорни орган
ЈКП „Водовод“ Чачак.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:
Члан 4.
Обавезе наручиоца који врши изградњу, реконструкцију, доградњу или поправку
(хитна интервенција) подземних инсталација су:
•
•

да по могућности врши машинско опсецање коловоза (тротоара),
да инсталације постави према утврђеном нормативу испод површине
коловоза тротоара , односно сагласно условима и пројектној
документацији,
• да ископани материјал одмах утовари и одвезе на депонију,
• да затрпавање ископаног рова изврши шљунковито – песковитим
материјалом уз потребно збијање у слојевима до висине коловоза са
надвишењем,
• да простор извршене хитне интервенције обезбеди одговарајућом
саобраћајном сигнализацијом до преузимања одговорности извођача
радова за евентуалне штете у складу са одредбама овог уговора.
• да сноси одговорност за квалитет и збијеност шљунковито – песковитог
материјала којим је извршено затрпавање рова,
4) да именује надзорни орган који ће надзирати раскопавање и довођење
асфалтиране површине у технички исправно стање,
5) да путем надзорног органа, а заједно са представником извођача утврди
претходно стање површина пре планског раскопавања,
6) да контролише количине и квалитет радова на довођењу раскопаних
асфалтираних површина у технички исправно стање.
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА:
Члан 5.
7) да по пријему писаног налога наручиоца преузме градилиште у циљу
довођења раскопаних асфалтираних површина у технички исправно
стање.
8) да радове из предмета овог уговора изврши савесно, стручно и
квалитетно, поштујући техничке норамитве и друге прописе за ову врсту
радова,
9) да именује одговорног извођача радова,
10) да благовремено отклони све примедбе надзорног органа наручиоца у
току извођења радова што ће се констатовати у грађевинском дневнику,
11) да за радове из предмета овог уговора уредно води грађевински
дневник и грађевинску књигу и да на сваки захтев наручиоца и његовог
стручног надзора исте преда на увид и оверу,
12) да обезбеди градилиште са придржавањем свих прописа о безбедности
на раду као и других норми у грађевинарству,
13) да посебно изгради план обезбеђења градилишног простора за потпуну
сигурност по здравље и живот лица која се налазе на градилишту,
14) да надоканди сву штету наручиоцу и другим правним и физичким
лицима за случај неквалитетног извођења радова и необезебеђења
градилишта,
15) да у току извођења радова по могућству омогући безбедно одвијање
саобраћаја на саобраћајним површинама,
16) да у случају обуставе саобраћаја на саобраћајној површини обезбеди
преусмеравање саобраћаја и о томе обавести наручиоца, надлежне
органе и учеснике у саобраћају у складу са законом,
17) да по завршетку радова исте преда наручиоцу са градилишном и другом
документацијом који прате овакву изградњу,
18) да предузме све друге мере и испуни све друге обавезе предвиђене
Законом о планирању и изградњи.
Извођач радова је дужан да све своје запослене раднике ангажоване за
извођење радова на градилишту из предмета овог уговора обезбеди за сигуран
рад у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(Сл.гласник РС бр. 101/05).
Извођач радова је дужан да свакодневно обавештава ЈКП «Водовод» Чачак о
стању, безбедности и здрављу радника на раду који се налазе на градилишту
приликом извођења радова из предмета овог уговора.
Такође, извођач радова је обавезан да евентуалне повреде на раду пријави
надлежној инспекцији рада, и надлежном органу за унутрашње послове на
начин и у роковима предвиђеним одредбама Закона о безбедности и здрављу
на раду.
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РОКОВИ :
Члан 6.
Извођач преузима одговорност за све штете које могу настати по било ком
основу као последица чињенице да ров није доведен у првобитно стање у року
од ______ часова од момента добијања налога за довођење раскопаних
асфалтираних површина у првобитно стање.
Обавезује се Извођач да
заврши извођење радова из овог уговора
асфалтирањем раскопаних површина у грађевинској сезони или санацијом
каменом коцком ван грађевинске сезоне, у року од _____ ______ календарских
дана од момента пријема писменог налога наручиоца о довођењу раскопаних
асфалтираних површина у првобитно стање.
Извођач је сагласан да уколико не обави радове у року од 11
( једанаест ) календарских дана од дана истека рока у којем је извођач био у
обавези да заврши радове на довођењу раскопаних асфалтираних површина у
првобитно стање, наручилац може ангажовати другог извршиоца радова који
ће обавити радове.
У случају да наручилац ангажује другог извршиоца обавезује се извођач да
наручиоцу плати пенале у висини прописаној овим уговором и разлику у цени
између уговорене цене по овом уговору и цене коју наручилац плати новом
извршиоцу.
Износ пенала се обрачунава на основу вредности конкретног посла по ценама
из овог уговора.
Уговарачи су сагласни да уколико извођач радова не испоштује рок
завршетка радова из става 2 овог члана на довођењу асфалтираних
раскопаних површина у првобитно стање плати наручоцу пенале за сваки
дан закашњења у висини од 1 %, а највише 10 % у односу на вредност
радова на градилишту по сваком појединачном налогу наручиоца за
довођење раскопаних асфалтираних површина у првобитно стање.
Обавезује се извођач радова да у року од 5 часова од момента завршетка
радова на довођењу раскопаних асфалтираних површина у технички исправно
стање, дописом по сваком конкретном налогу наручиоца, обавести наручиоца
телефаксом на број:
032/5562 – 524 о завршетку предметних радова.
Ако се изврши раскопавање асфалтиране површине у времену ван грађевинске
сезоне, извођач је дужан да се стара о прекопу до почетка грађевинске сезоне
и да раскопану површину санира са каменом коцком,
а са почетком
грађевинске сезоне извођач ће извршити враћање раскопаних асфалтираних
површина у првобитно стање са комплетним асфалтирањем раскопане
површине.
Извођач је дужан да у случају из претходног става раскопану површину до
почетка грађевинске сезоне одржава на безбедан начин применом
одговарајућих техничких решења за ову врсту посла, па је Извођач одговоран
за сваку евентуалну штету која проистекне из тог односа.
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Уговарачи су сагласни да наручилац писаним путем и то: телефаксом или
личном доставом, односно доставом путем поште достави извођачу налог о
довођењу раскопаних асфалтираних површина у првобитно стање .
Извођач радова је сагласан да је број телефакса извођача ____________.
НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ:
Члан 7.
Наручилац ће радове на довођењу раскопаних асфалтираних површина у
технички исправно стање платити извођачу, на основу фактуре или привремене
ситуације, у року од __________ дана од дана овере рачуна односно
привремене ситуације.
Уколико се укаже могућност да се плаћање изврши компензацијом или цесијом
оне се могу спровести и пре рока плаћања из претходног става.
Саставни део фактуре су заједнички утврђене количине изведених радова од
стране овлашћених представника наручиоца и извођача уз примену ценовника
из понуде која је приложена уз Уговор.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 8.
За све што није изричито предвиђено овим Уговором примениће се законски
прописи.
Члан 9.
Уколико надлежни инспекцијски орган града Чачка, или Служба надзора ЈП
''Градац'' Чачак достави рекламацију ( приговор ) на изведено асфалтирање
предметне површине у грађевинској сезони или санацију раскопане
асфалтиране површине ван грађевинске сезоне, обавезује се извођач радова
да о свом трошку изврши поновно асфалтирање јавне површине у грађевинској
сезони, а да ван грађевинске сезоне поново изврши санацију раскопане
асфалтиране површине о свом трошку применом техничких решења.
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања и примењује се за сва планска и
хаваријска раскопавања која ће наручилац извршити за период од 12 месеци
од дана закључења овог уговора.
Члан 11.
У случају спора уговорне стране ће настојати да спорове реше мирним путем,
а уколико то није могуће сагласни су да се призна надлежност Привредног суда
у Чачку.
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Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 ( два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ:
ЈКП '' ВОДОВОД '' ЧАЧАК
Д и р е к т о р,
_______________________
Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

ИЗВОЂАЧ:

___________________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
__________________________________ , доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке радова на враћању раскопаних јавних површина у
првобитно стање за 2019-2020 годину, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач........................................................................................... у поступку јавне
набавке радова на враћању раскопаних јавних површина у првобитно стање за
2017-2018 годину, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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XII СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ВРЕДНОСТИМА

Датум: ________________

МП
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XIII ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ
РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 132

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити
расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на:
______________________________________________________________
(уписати врсту радова)
Бр.1. Име и презиме _____________________________________________
Број лиценце

_______________________________________

Назив привредног субјекта који ангажује одговорног
извођача: _____________________________________________________
Бр.2. Име и презиме _____________________________________________
Број лиценце

_______________________________________

Назив привредног субјекта који ангажује одговорног
извођача: _____________________________________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује
и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено
лице члана групе.
Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
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XIV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Предмет ЈН

Количи
на

Јединичн
а цена
без ПДВа

Јединичн
а цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5 (2x3)

6 (2x4)

Oпсецање раскопане
асфалтне површине ради
постизања праволинијског
облика, са утоваром и
одвозом шута на депонију
- за слој дебљине д= 5-10
цм
- за слој дебљине д=10-15
цм
Машински ископ
шљунковито-песковитог
материјала којим је
затворен ров након
интервенције са утоваром и
одвозом на депонију.
Обрачун по м³.
Ручни ископ шљунковитопесковитог материјала
којим је затворен ров након
интервенције, са
одлагањем ископаног
материјала у страну.
Обрачун по м³.
Машинско-ручни утовар и
одвоз ископаног
шљунковито-песковитог
материјала на депонију до 3
км. Обрачун по м³.
Израда бетонског јастука
д=20 цм од бетона МБ 20
до нивоа – 5 цм испод
површине коловоза.
Обрачун по м².
Израда бетонског јастука
д=15 цм од бетона МБ 20
до нивоа – 5 цм испод
површине коловоза.
Обрачун по м².
Набавка , превоз и уградња
каменог агрегата ( фракција
0-32 ) са потребним
збијањем у оним рововима
где се враћање асфалта у
првобитно стање врши без
израде бетонског јастука.

7000

1000

400

150

150

2000

100
20
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Збијање каменог агрегата у
рову се врши до коте – 5цм
испод коте постојећег
асфалта. Обрачун по м³.
Израда хабајућег слоја д=5
цм од АБ 0-8 мм ручним
путем, са премазом
емулзијом пре и после
уградње асфалта. Обрачун
пои м².
Израда хабајућег слоја д=5
цм од АБ 0-16 мм ручним
путем, са премазом
емулзијом пре и после
уградње асфалта.

2400

50
Набавка и уграђивање
сивих бетонских ивичњака
на слоју бетона МБ 20
према важећим прописима,
са заливањем спојница
цементним малтером.
Обрачун по метру дужном.
Ивичњак 18/24 цм

10

Ивичњак 20/24 цм

10

Ивичњак 12/18 цм

10

Прелазни ивичњак 20/14/24
цм

10

Набавка и уградња
баштенских ивичњака
димензија 8/20/40 на слоју
бетона МБ 20. Обрачун по
метру дужном.
Набавка и уграђивање
белих бетонских ивичњака
на слоју бетона МБ 20 са
заливањем цементним
малтером, прелазни
ивичњак 20/24 на 18/24/80.
Обрачун по метру дужном.
Уградња постојећих
бетонских ивичњака 18/24 и
20/24/80 на слоју бетона.
Обрачун по метру дужном.
Израда тротоара од
набијеног бетона МБ 20 са
израдом цементне
кошуљице. Обрачун по м².

20

5

25

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 2

44/47

Дебљина слоја д= 10 цм

1

Дебљина слоја д= 15 цм

45

Дебљина слоја д= 20 цм

1

Превоз и уграђивање
бетонских “ бехатон плоча “
( ван класе, д=8 цм ) у
ударним рупама на слоју
песка у периоду ван
грађевинске сезоне ( “
бехатон плоче “ ( ван класе,
д=8 цм ) обезбеђује ЈКП „
Водовод „ Чачак, а остали
материјал и рад обезбеђује
извођач радова )
Одржавање тј. допуњавање
ровова каменим агрегатом (
0-16 ) у периоду ван
грађевинске сезоне (
агрегат обезбеђује извођач
радова ).
Запуњавање прекопа
хладном асфалтном масом
у периоду ван грађевинске
сезоне ( хладну асфалтну
масу обезбеђује извођач
радова )
Набавка, превоз и
уграђивање „ бехатон „
плоча на слоју дробљеног
агрегата
Бехатон плоче дебљине
д=5 цм

200

100

50

1

Бехатон плоче дебљине
д=6 цм

50

Бехатон плоче дебљине
д=8 цм

1

Уградња постојећих
бехатон и растер плоча на
слоју песка.

10

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
2) у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
3) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
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(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
4) у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.
Датум:

М.П.
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ПОШИЉАЛАЦ :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

ЈКП « ВОДОВОД « ЧАЧАК

ул. Краља Петра 1 бр.8
32000 Чачак

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

бр. ЈН 2-16.01.2019

ПОНУДАНЕ ОТВАРАТИ
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